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EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ 

KÓDOK JEGYZÉKE  (1,2) 
 

A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 38.  mellékletének szövege  
(Arial 12 pontos félkövér, álló bet ővel) 

 

A nemzeti kiegészítı szabályozás szövege 

(Times New Roman 12 pontos normál, álló betővel) 

 
I. CÍM 

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK 
 
 
Ez a melléklet csak a papíralapú nyomtatványok hasz nálata során alkalmazan-
dó alapkövetelményeket határozza meg. Ha az árutová bbítási alakiságok EDI 
üzenet cseréjével valósulnak meg, a 2454/93/EGK biz ottsági rendelet 37a. vagy 
a 37c. melléklet eltér ı rendelkezéseinek hiányában az e mellékletben fogla lt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 

 
II. CÍM 

KÓDOK 
 
1. rovat: Nyilatkozat: 
 
Elsı alrovat: 
 
Az alkalmazandó kódok a következ ık: 
 
 

EX: A Közösség vámterületén kívüli országokkal és t erületekkel – kivéve 
az EFTA-országokat – folytatott áruforgalom esetén:  
� kivitel/feladás, 
� gazdasági vámeljárást  (aktív feldolgozást, ideiglenes behozatalt, vámfelügyelet 

melletti feldolgozást) - kivéve vámraktározás - lezáró újrakivitel,  
� vámraktározási eljárást lezáró újrakivitel, 
� passzív feldolgozás. 
Nem közösségi áruk közösségi tagállamok közti árufo rgalomban való 
feladása esetén 

                                                 
1 A Jegyzékben használt ”kivitel”, „újrakivitel”, „behozatal” és „újrabehozatal” fogalmak magukban foglalják a 
kiszállítás, újrakiszállítás, a beszállítás és az újrabeszállítás fogalmakat.  
 
2 A Kitöltési Útmutatóban az EFTA kifejezés nem csak az EFTA-országokat, han em az egységes 
árutovábbítási eljárásról, illetve az áruforgalom a lakiságainak egyszer ősítésér ıl szóló egyez-
mények nem közösségi szerz ıdı feleit is jelenti.  
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IM: Közösségi területen kívüli országokkal és terül etekkel – kivéve az 
EFTA-országokat -– folytatott áruforgalom esetén: 
� szabad forgalomba bocsátás, 
� a passzív feldolgozástól és a vámraktározástól eltérı gazdasági vámeljárás alá 

helyezés (aktív feldolgozás (felfüggesztéses rendszer), ideiglenes behozatal, 
vámfelügyelet melletti feldolgozás), 

� A, B, C, E és F típusú vámraktározás,  
� D típusú vámraktározás. 
Nem közösségi áruk tagállamok közti áruforgalom ker etében való 
vámeljárás alá vonása esetén 

 
EU: EFTA országokkal folytatott áruforgalom esetén:  

� kivitel/feladás, 
� passzív feldolgozás, 
� szabad forgalomba bocsátás, 
� vámraktározási eljárást lezáró újrakivitel, 
� gazdasági vámeljárást  (aktív feldolgozást, ideiglenes behozatalt, vámfelügyelet 

melletti feldolgozást) - kivéve vámraktározás - lezáró újrakivitel, 
� a passzív feldolgozástól és a vámraktározástól eltérı gazdasági vámeljárás alá 

helyezés (aktív feldolgozás (felfüggesztéses rendszer), ideiglenes behozatal, 
vámfelügyelet melletti feldolgozás), 

� A, B, C, E és F típusú vámraktározás, 
� D típusú vámraktározás. 

 
CO: 

 
� Az új tagállamok csatlakozását követ ı átmeneti id ıszakban a különleges 

intézkedés alá es ı közösségi árukra (Bulgária és Románia csatlakozása vonat-
kozásában nem alkalmazható)  

 
� Elıfinanszírozott áruk vámraktárba vagy vámszabad terü letre való betá-

rolása esetén 
 
� Közösségi árukra a Közösség vámterületének olyan ré szei közötti keres-

kedelemben, amelyek közül az egyikre a 77/388/EGK t anácsi irányelv 
rendelkezései alkalmazandók, míg a másikra ezek a r endelkezések nem 
alkalmazandók, illetve a vámterület olyan részei kö zötti kereskedelem 
vonatkozásában, amelyekre a fenti rendelkezések nem  vonatkoznak. 

 
A:  Átmeneti rendelkezések szerinti eljárás 
 

Második alrovat :  
 
Az alkalmazandó kódok az alábbiak: 

A: normál vámáru-nyilatkozat (normál eljárás a Közö sségi Vámkódex 62. 
cikke szerint) 

B: hiányos vámáru-árunyilatkozat (egyszer ősített eljárás a Közösségi Vám-
kódex 76. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint)  
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C: egyszer ősített vámáru-nyilatkozat (egyszer ősített eljárás a Közösségi 
Vámkódex 76. cikke (1) bekezdésének b) pontja szeri nt) (Helyi kiviteli vám-
kezelés során az engedélyesnek ezt a kódot kell alkalmaznia)  

D: normál vámáru-nyilatkozat (az A. kódnál említett ek szerint) benyújtására 
azt megel ızıen, hogy a nyilatkozattev ı az árut be tudná mutatni. 

E: Hiányos vámáru-nyilatkozat (a B. kódnál említett ek szerint) benyújtására 
azt megel ızıen, hogy a nyilatkozattev ı az árut be tudná mutatni. 

F: egyszer ősített vámáru-nyilatkozat (a C. kódnál említettek s zerint) benyúj-
tására azt megel ızıen, hogy a nyilatkozattev ı az árut be tudná mutatni. 

X: a B. szerinti egyszer ősített eljárás keretében benyújtott kiegészít ı vám-
áru-nyilatkozat. 

Y: a C. szerinti egyszer ősített eljárás keretében benyújtott kiegészít ı vám-
áru-nyilatkozat. 

Z: A Közösségi Vámkódex 76.  cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti egy-
szerősített eljárás (nyilvántartásba történ ı bejegyzés) keretében benyúj-
tott kiegészít ı vámáru-nyilatkozat. 

 
A D, E és F kódokat csak a 201. cikk (2) bekezdéséb en meghatározott eljárás 
keretében alkalmazhatók, amennyiben a vámhatóság en gedélyezi a vámáru-
nyilatkozat benyújtását azel ıtt, hogy a nyilatkozattev ı be tudná mutatni az 
árukat. 

 
Harmadik alrovat: 
 
Az alkalmazandó kódok a következ ık: 

T1:  közösségi küls ı árutovábbítási eljárás keretében szállítani szüksé -
ges áruk. 

T2:  A Vámkódex 163. vagy 165. cikkével összhangban  a közösségi bel-
sı árutovábbítási eljárás keretében szállítani szüksé ges áruk, kivé-
ve, ha a 340c. cikk (2) bekezdése alkalmazandó. 

T2F:  A 340c cikk (1) bekezdésével összhangban a be lsı közösségi eljárás 
keretében szállítani szükséges áruk. 

T2SM:  Közösségi bels ı árutovábbítási eljárás alá vont áruk az 1992. dec-
ember 22-i EGK–San Marino Együttm őködési Bizottság 4/92 határo-
zata 2. cikkének alkalmazása esetén. 

T:  A 351. cikk szerinti vegyes szállítmányok, ebbe n az esetben a „T”-t 
követ ı helyet át kell húzni. 

T2L:  az áruk közösségi helyzetét igazoló okmány. 
T2LF:  olyan közösségi vámterületr ıl vagy vámterületre szállított áruk kö-

zösségi helyzetét igazoló okmány, ahol a 77/388/EGK  irányelv ren-
delkezései nem alkalmazandók. 

T2LSM: a San Marinói rendeltetés ő áruk vámjogi helyzetét igazoló okmány 
az 1992. december 22-i EGK–San Marino Együttm őködési Bizottság 
4/92 határozata 2. cikkének alkalmazása esetén. 

 
2. rovat: Feladó/export ır 

 
Amennyiben azonosító számot kell megadni, az EORI-s zámot kell használni. Az 

EORI-szám felépítése a következ ı: 
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Mezı Tartalom A mez ı típusa Formátum Példák 

1 A számot kiadó 

tagállam azo-

nosítója (ISO alfa 2-

országkód) 

2 alfabetikus karakter a2 PL 

2 Egyedi azonosító az 

adott tagállamon 

belül 

15 alfanumerikus ka-

rakter 

an..15 1234567890ABCDE  

 

Példa:  a "PL1234567890ABCDE" azt a lengyel export ırt jelöli (országkód: PL), 

amelynek egyedi nemzeti EORI-száma: "1234567890ABCD E". 

Országkód: Az országok és területek közösségi alfab etikus kódjai a hatályos 

ISO alfa 2-kódokon (a2) alapulnak, amennyiben azok összeegyeztethet ık a 

Közösség és tagállamai, illetve a harmadik országok  közötti áruforgalomra 

vonatkozó statisztikáról szóló, 1995. május 22-i 11 72/95/EK tanácsi rendelet [*] 

követelményeivel. Az országkódok aktualizált jegyzé két a Bizottság rendelet 

formájában rendszeresen kihirdeti. 

 
AD Andorra  
AE Egyesült Arab Emírségek Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, 

Umm al Qaiwair Ras, al Kahimah és 
Fujairah 

AF Afganisztán  
AG Antigua és Barbuda  
AI Anguilla  
AL Albánia  
AM Örményország  
AN Holland Antillák Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius, 

Saba és Sint Maarten déli része 
AO Angola Cabindát is beleértve 
AQ Antarktiszi terület A déli szélesség 60°-tól délre fekvı 

területek, kivéve a Francia Déli Te-
rületek (TF), a Bouvet-sziget (BV), 
Dél-Georgia és Déli-Sandwich-
szigetek (GS) 

AR Argentína  
AS Amerikai-Szamoa  
AT Ausztria  
AU Ausztrália  
AW Aruba  
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AZ Azerbajdzsán  
BA Bosznia és Hercegovina  
BB Barbados  
BD Banglades  
BE Belgium  
BF Burkina Faso  
BG Bulgária  
BH Bahrein  
BI Burundi  
BJ Benin  
BM Bermuda  
BN Brunei Darussalam Állam Ismertebb nevén: Brunei 
BO Bolívia  
BR Brazília  
BS Bahama-szigetek  
BT Bhután  
BV Bouvet-sziget  
BW Botswana  
BY Belorusszia Ismertebb nevén: Fehéroroszország 
BZ Belize  
CA Kanada  
CC Kókusz-szigetek (vagy Keeling-szigetek)  
CD Kongói Demokratikus Köztársaság Korábbi nevén Zaire 
CF Közép-Afrikai Köztársaság  
CG Kongó  
CH Svájc Büsingen német területét és 

Campione d’Italia olasz körzetét is 
beleértve 

CI Elefántcsontpart  
CK Cook-szigetek  
CL Chile  
CM Kamerun  
CN Kínai Népköztársaság Ismertebb nevén: Kína 
CO Kolumbia  
CR Costa Rica  
CU Kuba  
CV Zöld-foki Köztársaság  
CX Karácsony-szigetek  
CY Ciprus  
CZ Cseh Köztársaság  
DE Németország Helgoland szigetét is beleértve; 

Büsingen területe kivételével 
DJ Dzsibuti  
DK Dánia  
DM Dominikai Közösség  
DO Dominikai Köztársaság  
DZ Algéria  
EC Ecuador A Galápagos-szigeteket is beleértve 
EE Észtország  
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EG Egyiptom  
ER Eritrea  
ES Spanyolország A Baleár-szigeteket és a Kanári-

szigeteket is beleértve; Ceuta és 
Melilla kivételével 

ET Etiópia  
EU Európai Unió Svájcból visszaszállított közösségi 

származású áruk – tekintettel az Eu-
rópai Gazdasági Közösség és a Sváj-
ci Államszövetség között 1972. júli-
us 22-én Brüsszelben megkötött 
Szabadkereskedelmi Megállapodás-
ban foglaltakra.  A kedvezményes 
elbánás feltétele az említett Megálla-
podásnak a „származó termék fo-
galmának meghatározásáról, vala-
mint a közigazgatási együttmőködés 
módszereirıl” szóló 3. számú Jegy-
zıkönyvének megfelelıen kiállított 
és a vámeljárás során benyújtott 
származást igazoló okmány.  Emlí-
tett esetben preferenciális kedvez-
mény igénybevételéhez az EV 34. 
rovatába EU kódot kell bejegyezni, a 
44. rovatban az U090 kódnak kell 
szerepelnie EUR1. okmány, és 
U091-nek számlanyilatkozat eseté-
ben. 

FI Finnország Az Åland-szigeteket is beleértve 
FJ Fidzsi-szigetek  
FK Falkland-szigetek  
FM Mikronéziai Szövetségi Államok Yap, Chuuk, Pohnpei és Kosrae 
FO Feröer-szigetek  
FR Franciaország Monacót és Franciaország tengeren-

túli megyéit is beleértve (Réunion, 
Guadeloupe, Martinique és Francia 
Guyana) 

GA Gabon  
GB Egyesült Királyság Nagy-Britannia, Észak-Írország, a 

Csatorna-szigetek és a Man-sziget  
GD Grenada A Déli-Grenadine-szigeteket is bele-

értve 
GE Grúzia  
GH Ghána  
GI Gibraltár  
GL Grönland  
GM Gambia  
GN Guinea  
GQ Egyenlítıi Guinea  
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GR Görögország  
GS Dél-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek  
GT Guatemala  
GU Guam  
GW Bissau-Guinea  
GY Guyana  
HK Hongkong A Kínai Népköztársaság hongkongi 

különleges közigazgatási körzete 
HM Heard-sziget és McDonald-szigetek  
HN Honduras A Swan-szigeteket is beleértve 
HR Horvátország  
HT Haiti  
HU Magyarország  
ID Indonézia  
IE Írország  
IL Izrael  
IN India  
IO Brit Indiai-óceáni Terület Chagos-szigetek 
IQ Irak  
IR Iráni Iszlám Köztársaság  
IS Izland  
IT Olaszország Livignót is beleértve; Campione 

d’Italia körzete kivételével 
JM Jamaica  
JO Jordánia  
JP Japán  
KE Kenya  
KG Kirgizisztán  
KH Kambodzsa  
KI Kiribati  
KM Comore-szigetek Grande Comore, Anjuan és Mohéli 
KN Saint Kitts és Nevis  
KP Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Ismertebb nevén: Észak-Korea 
KR Koreai Köztársaság Ismertebb nevén: Dél-Korea 
KW Kuvait  
KY Kajmán-szigetek  
KZ Kazahsztán  
LA Laoszi Népi demokratikus Köztársaság Ismertebb nevén: Laosz 
LB Libanon  
LC Saint Lucia  
LI Liechtenstein  
LK Sri Lanka  
LR Libéria  
LS Lesotho  
LT Litvánia  
LU Luxemburg  
LV Lettország  
LY Líbiai Arab Szocialista Népi Közösség Ismertebb nevén: Líbia 
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MA Marokkó  
MD Moldovai Köztársaság  
ME Montenegro  
MG Madagaszkár  
MH Marshall-szigetek  
MK Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság  
ML Mali  
MM Mianmar Ismertebb nevén: Burma 
MN Mongólia  
MO Makaó A Kínai Népköztársaság makaói kü-

lönleges közigazgatási körzete 
MP Északi-Mariana-szigetek  
MR Mauritánia  
MS Montserrat  
MT Málta Gozót és Cominót is beleértve 
MU Mauritius Mauritius, Rodrigues-sziget, 

Agalega-szigetek és a Cargados 
Carajos Shoal (Saint Brandon-
szigetek) 

MV Maldív-szigetek   
MW Malawi  
MX Mexikó  
MY Malajzia Maláj-félsziget és Kelet-Malajzia 

(Sarawak, Sabah és Labuan) 
MZ Mozambik  
NA Namíbia  
NC Új-Kaledónia A Loyauté-szigeteket is beleértve 

(Maré, Lifou és Ouvéa) 
NE Niger  
NF Norfolk-sziget  
NG Nigéria  
NI Nicaragua A Corn-szigeteket is beleértve 
NL Hollandia  
NO Norvégia Svalbardot és a Jan Mayen-szigetet 

is beleértve 
NP Nepál  
NR Nauru  
NU Niue-sziget  
NZ Új-Zéland Ross Függı Terület (Antarktisz) ki-

vételével 
OM Omán  
PA Panama A korábbi Csatorna-övezetet beleért-

ve 

PE Peru  
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PF Francia Polinézia Marquises-szigetek, Társaság-
szigetek (beleértve Tahitit), 
Tuamotu-szigetek, Gambier-szigetek 
és Ausztrál-szigetek, továbbá 
Clipperton-sziget 

PG Pápua Új-Guinea Új-Guinea keleti része, Bismarck-
szigetek (beleértve Új Britanniát, Új 
Írországot, Lavongai-t (Új Hanno-
ver) és az Admiralitás–szigeteket), 
Északi Salamon-szigetek 
(Bougainville és Buka), Trobriand-
szigetek, Woodlark-sziget, 
d’Entrecasteaux-szigetek és 
Louisiade szigetek 

PH Fülöp-szigetek  
PK Pakisztán  
PL Lengyelország  
PM Saint Pierre és Miquelon  
PN Pitcairn-szigetek A Henderson-, Ducie- és Oeno-

szigeteket is beleértve 
PS Megszállt Palesztin Terület Ciszjordánia (Kelet-Jeruzsálemet is 

beleértve) és a Gázai-övezet 
PT Portugália Az Azori- szigeteket és Madeirát is 

beleértve 
PW Palau  
PY Paraguay  
QA Katar Állam  
RO Románia  
RU Orosz Föderáció Ismertebb nevén: Oroszország 
RW Ruanda  
SA Szaúd-Arábia  
SB Salamon-szigetek  
SC Seychelle-szigetek Mahé-sziget, Praslin-sziget, La 

Digue, Frégate és Silhouette, 
Amirante-szigetek (Desroches-t, 
Alphonse-t, Platte-ot és Coëtivy-t is 
beleértve), Farquhar-szigetek 
(Providence-t is beleértve), Aldabra-
szigetek és Cosmoledo-szigetek 

SD Szudán  
SE Svédország  
SG Szingapúr  
SH Szent Ilona Az Ascension-szigetet és a Tristan 

da Cunha-szigeteket is beleértve 
SI Szlovénia  
SK Szlovákia  
SL Sierra Leone  
SM San Marino  
SN Szenegál  
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SO Szomália  
SR Suriname  
ST São Tomé és Príncipe  
SV Salvador  
SY Szíriai Arab Köztársaság Ismertebb nevén: Szíria 
SZ Szváziföld  
TC Turks- és Caicos-szigetek  
TD Csád  
TF Francia Déli Területek  A Kerguélen-szigeteket, az Amszter-

dam-szigetet, a Saint Paul-szigetet, a 
Crozet-szigeteket is beleértve 

TG Togo  
TH Thaiföld  
TJ Tádzsikisztán  
TK Tokelau  
TL Kelet-Timor  
TM Türkmenisztán  
TN Tunézia  
TO Tonga  
TR Törökország  
TT Trinidad és Tobago  
TV Tuvalu  
TW Tajvan Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu 

különálló vámterülete 
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság Tanganyika, Zanzibár-sziget és 

Pemba 
UA Ukrajna  
UG Uganda  
UM Amerikai Csendes-óceáni szigetek A Baker-szigetet, a Howland-

szigetet, a Jarvis-szigetet, a 
Johnston-atollt, a Kingman-zátonyt, 
a Midway-szigeteket, a Navassa-
szigetet, a Palmyra-atollt és a Wake-
szigetet is beleértve 

US Amerikai Egyesült Államok Puerto Ricót is beleértve 
UY Uruguay  
UZ Üzbegisztán  
VA Szentszék Ismertebb nevén: Vatikán városállam 
VC Saint Vincent és Grenadine-szigetek  
VE Venezuela  
VG Brit Virgin-szigetek  
VI Amerikai Virgin-szigetek  
VN Vietnam  
VU Vanuatu  
WF Wallis és Futuna  
WS Szamoa Korábban Nyugat-Szamoa 
XC Ceuta  
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XK Koszovó Az Egyesült Nemzetek Biztonsági 
Tanácsának 1999. június 10-i 1244. 
sz. határozata szerint 

XL Melilla Peñón de Vélez de la Gomerát, 
Peñón de Alhucemas és Chafarinas-t 
is beleértve 

XS Szerbia  
YE Jemen Korábban Észak-Jemen és Dél-

Jemen 
YT Mayotte Grande-Terre és Pamandzi 
ZA Dél-Afrikai Köztársaság  
ZM Zambia  
ZW Zimbabwe  
 

Egyéb 
 

QQ 
vagy  

 Hajó- és repülıgép fedélzeti ellát-
mány  

 Választható besorolás  

QR   Hajó- és repülıgép fedélzeti ellát-
mány a Közösségen belüli árukereske-
delemben  

 Választható besorolás  

QS   Hajó- és repülıgép fedélzeti ellát-
mány a harmadik országokkal folyta-
tott árukereskedelemben  

 Választható besorolás  

QU 
vagy  

 Nem meghatározott országok és terü-
letek  

 Választható besorolás  

QV   Nem meghatározott országok és terü-
letek a Közösségen belüli árukereske-
delemben  

 Választható besorolás  

QW   Nem meghatározott országok és terü-
letek a harmadik országokkal folytatott 
árukereskedelemben  

 Választható besorolás  

QX 
vagy  

 Kereskedelmi vagy katonai okokból 
nem meghatározott országok és terüle-
tek  

 Választható besorolás  

QY   Kereskedelmi vagy katonai okokból 
nem meghatározott országok és terüle-
tek a Közösségen belüli árukereskede-
lemben  

 Választható besorolás  

QZ   Kereskedelmi vagy katonai okokból 
nem meghatározott országok és terüle-
tek a harmadik országokkal folytatott 
árukereskedelemben  

 Választható besorolás  
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8. rovat: Címzett 
 
Amennyiben azonosító számot kell megadni, a 2. rova thoz tartozó leírásban 
meghatározott felépítés ő EORI-számot kell használni. 
 
14. rovat: Nyilatkozattev ı / képvisel ı 
 

a) A nyilatkozattev ı vagy a képvisel ı jogállásának megjelölésére a teljes név 
és a teljes cím elé a következ ı kódok (n1) egyiket kell beírni. 

1. Nyilatkozattev ı 
2. Képvisel ı (közvetlen képviselet a Közösségi Vámkódex 5. cikk , 2. 

bekezdés els ı francia bekezdése szerint 
3. Képvisel ı (közvetett képviselet a Közösségi Vámkódex 5. cikk , 2. 

bekezdés második francia bekezdése szerint) 
Amennyiben ezt a kódot papírra nyomtatják, akkor sz ögletes zárójelbe kell 
tenni ([1], [2] vagy [3]). 

 
b) Amennyiben azonosító számot kell megadni, a 2. r ovathoz tartozó leírás-

ban meghatározott felépítés ő EORI-számot kell használni. 
 
A 2. rovatban feltüntetett országkódokat kell alkal mazni. 
 
 
15a. rovat: Indító/kiléptet ı ország kód 
 
A 2. rovatban feltüntetett országkódokat kell alkal mazni. 
 
17a. rovat: Rendeltetési ország kód 
 
A 2. rovatban feltüntetett országkódokat kell alkal mazni. 
 
18. rovat: Szállítóeszköz honossága induláskor 
 
A 2. rovatban feltüntetett országkódokat kell alkal mazni. 
 
19. rovat: Konténer (KTR) 
 
 
A következ ı kódok alkalmazandóak: 
 

� 0 Nem szállítótartályba/konténerben szállított áruk  
� 1 Szállítótartályban/konténerben szállított áruk 
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20. rovat: Szállítási feltételek 
 
E rovat els ı két alrovatába az alábbi táblázatban foglalt kódok at és bejegyzé-

seket kell megfelel ıen beírni: 

 
Elsı alrovat  Jelentés  Második alrovat  

Incoterms kód  Incoterms ICC/ECE  Meghatározandó hely  
EXW Üzembıl az üzem helye  
FCA Költségmentesen a fuvarozónak  megnevezett hely  
FAS Költségmentesen a hajó oldalához  megnevezett elhaj ó-

zási kiköt ı 
FOB Költségmentesen a hajó fedélzetére  megnevezett elhaj ó-

zási kiköt ı 
CFR Költség és fuvardíj  megnevezett re ndel-

tetési kiköt ı 
CIF Költség, biztosítás és fuvardíj  megnevezett rende l-

tetési kiköt ı 
CPT Fuvarozás fizetve … -ig megnevezett rende l-

tetési hely 
CIP Fuvarozás és biztosítás fizetve … -ig megnevezett rende l-

tetési hely 
DAF Határra szállítva  megnevezett lesz áll í-

tási hely a határon 
DES Hajóról szállítva  l megnevezett rende l-

tetési kiköt ı 
DEQ Rakparton átadva  megnevezett rende l-

tetési kiköt ı 
DDU Vámfizetés nélkül leszállítva  megnevezett hely az 

importáló országban 
DDP Vámfizetéssel leszállítva  megnevezett les záll í-

tási hely az importáló 
országban 

XXX A fent felsoroltaktól eltér ı szállítási 
feltételek 

a szerzıdésben me g-
adott szállítási feltéte-
lek leírása 

 
 

A harmadik alrovatban a következı adatok közül a megfelelınek kell szerepelni: 
1: A hely Magyarországon van 
2: A hely egy másik tagállamban van 
3: Egyéb (a hely a Közösség területén kívül van) 

 
21. rovat: A határt átlép ı tényleges szállítóeszköz honossága  
A 2. rovatban feltüntetett országkódokat kell alkal mazni. 
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22. rovat: A számlán feltüntetett pénznem 
 

A számlán feltüntetett pénznemet ISO-alpha-3 valuta kóddal kell feltüntetni 
(ISO-4217 kódok a valuták és egyéb kiegészít ı fizetıeszközök jelölésére). 

 
AUD AUSZTRÁL DOLLAR 

BGN BOLGÁR LEVA  

BRL BRAZIL REÁL 

CAD KANADAI DOLLAR 

CHF SVÁJCI FRANK 

CNY KINAI JÜAN 

CZK CSEH KORONA 

DKK DÁN KORONA 

EEK ÉSZT KORONA 

EUR EURO 

GBP ANGOL FONT 

HKD HONGKONGI DOLLÁR 

HRK HORVÁT KUNA 

HUF MAGYAR FORINT 

ISK IZLANDI KORONA 

JPY JAPAN YEN 

KRW  DÉL-KORAI WON 

LTL LITVÁN LITÁSZ 

LVL LETT LATS 

MXN  MEXIKÓI PESO 

NOK NORVEG KORONA 

NZD ÚJ-ZÉLANDI DOLLÁR 

PLN LENGYEL ZLOTY 

RON ROMÁN LEJ 

RSD SZERB DINÁR 

RUB OROSZ RUBEL 

SEK SVED KORONA 

SGD SZINGAPÚRI DOLLÁR 

TRY TÖRÖK LIRA 

UAH UKRÁN HRYVNA 

USD USA DOLLAR 

ZAR DÉL-AFRIKAI RAND 

 
 
24. rovat: Az ügylet típusa 
 

Az alábbiakban az erre a célra használandó kódokat adjuk meg. 
Az „A” oszlopban lévı egy számjegybıl álló kódokat kell használni, és ezt a számjegyet a 
rovat bal oldalán kell feltüntetni. Ha az ügylet nem sorolható be az 1-8. kódok alatt megfo-
galmazott ügyletek közé, akkor a 9. kódot kell alkalmazni. A rovat jobb oldalán a „B” osz-
lopból egy további számjegyet kell beírni. 
 
Ha a „B” oszlopban nem szerepel érték, akkor a rovat jobb oldalán „0”-át kell feltüntetni.  
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A oszlop  B oszlop  

1. A tulajdonjog (pénzbeli vagy 
egyéb) ellenszolgáltatás fejében 
történ ı tényleges vagy szándékolt 
átruházásával járó ügyletek (kivé-
ve a 2., 7., 8. pont alatt megneve-
zett ügyletek) (a) (b) (c) 
 

1. Végleges vásárlás/eladás (b)  
2. Jóváhagyásra vagy minta utáni vé-
telre, szállítmányozásra vagy bizomá-
nyos ügynök közvetítésével történ ı 
kiszállításra 
3. Csereügylet (természetbeni ellen-
szolgáltatással járó) 
4. Utasok személyes vásárlásai 
5. Pénzügyi lízing (részletre vétel) (c) 

2. A termék visszaküldése az er e-
deti ügylet 1. kód szerinti nyilván-
tartásba vétele után (d); az áruk 
térítésmentes cseréje (d) 

1. Az áru visszaküldése  
2. A visszaküldött áru cseréje 
3. A vissza nem küldött áru (pl. garan-
ciális) cseréje 

3. A tulajdonjog átruházásával 
járó, de (pénzbeli vagy egyéb) el-
lenszolgáltatás nélküli (nem ideig-
lenes) ügyletek 
 

1. Az Európai Közösség által részben 
vagy teljesen m őködtetett vagy finan-
szírozott segélyprogramok keretében 
szállított termékek 
2. Egyéb általános kormányzati se-
gélyszállítmányok 
3. Egyéb segélyszállítmányok (ma-
gánszemélyek, nem kormányzati 
szervezetek általi) 
4. Egyéb 

4. Szerzıdés szerinti bérfeldolg o-
zással vagy javítással kapcsola-
tos m őveletek (e) (kivéve a 7. pont 
alatt szerepl ıket) 
 

1. Bérfeldolgozás  
2. Javítás és karbantartás ellenszol-
gáltatás fejében 
3. Javítás és karbantartás ellenszol-
gáltatás nélkül 

5. Szerzıdés szerinti bérfeldolg o-
zás vagy javítás utáni m őveletek 
(e) (kivéve a 7. pont alatt szerep-
lıket) 

1. Bérfeldolgozás  
2. Javítás és karbantartás ellenszol-
gáltatás fejében 
3. Javítás és karbantartás ellenszol-
gáltatás nélkül 

6. Nemzeti célokra kó dolt különös 
ügyletek (f) 

1. Bérlet, kölcsön, operatív lízing  
2. Egyéb ideiglenes használatba adás 

7. Közös védelmi projektek vagy 
egyéb kormányközi közös gyártá-
si programok keretében folyó m ő-
veletek (pl. Airbus) 

 

8. Építıanyagok és berendezések 
szállítása általános építési vagy 
mőszaki szerz ıdés részét képez ı 
munkákhoz (g) 

 

9. Egyéb ügyletek   
(a) Ez a tétel vonatkozik az export és az import tö bbségére, azaz olyan m ővele-
tekre, amelyek tekintetében: 
— a tulajdonjog honos személyr ıl nem honos személyre száll át, és 
— fizetés vagy természetbeni ellenszolgáltatás tört énik vagy fog történni. 
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Figyelembe kell venni, hogy ez vonatkozik az ugyana zon vállalkozáshoz vagy 
vállalkozáscsoporthoz tartozó jogi személyek között i mozgásokra és a közpon-
ti elosztóhelyekre vagy onnan történ ı mozgásokra, kivéve, ha nem történik fi-
zetés vagy más ellenszolgáltatás (különben ezekre a  3-as kód vonatkozik). 
(b) Beleértve a tartalék alkatrészeket és a fizetés  ellenében történ ı egyéb cse-
réket. 
(c) Beleértve a pénzügyi lízinget is: a lízingrészl eteket úgy számítják ki, hogy a 
termék teljes vagy gyakorlatilag teljes értékét fed ezzék. A tulajdonjoggal járó 
kockázatok és el ınyök a lízingbevev ıre szállnak át. A szerz ıdés lejártakor a 
lízingbevev ı a termék jogos tulajdonosává válik. 
(d) Az eredetileg az A. oszlop 3–9. tételénél rögzí tett termékek visszaküldését 
és csere céljából történ ı kiszállítását a megfelel ı tételek alatt kell rögzíteni. 
(e) A feldolgozás új vagy igazán felújított tétel e lıállítására irányuló m őveletek-
re (átalakítás, megépítés, összeszerelés, teljesítm ényfokozás, felújítás …) ter-
jed ki. Ez nem jár szükségképpen a termék besorolás ának megváltozásával. A 
feldolgozó saját számlára történ ı feldolgozási tevékenységére ez a tétel nem 
terjed ki, és azt az A. oszlop 1. tételében kell rö gzíteni. 
A feldolgozásra vagy azt követ ıen használt termékeket importként és export-
ként kell rögzíteni. 
A javítás a termék eredeti rendeltetésbe vagy állap otba történ ı helyreállítását 
eredményezi. A m ővelet célja egyszer ően a termék m őszaki állapotának fenn-
tartása; ez magában foglalhat átalakítást vagy telj esítményfokozást, de semmi-
lyen módon nem változtatja meg a termék jellegét. 
(f) Az e pont alá rögzített ügyletek tulajdonjog át ruházásával nem járó ügyletek, 
pl. bérlet, kölcsön, operatív lízing és más ideigle nes felhasználások, kivéve a 
szerzıdéses bérmunkát (szállítás vagy visszaküldés) és ja vítást.  
(g) Az A. oszlop 8. tétele alatt rögzített ügyletek  olyan termékekre vonatkoznak, 
amelyekr ıl nem állítanak ki külön számlát, hanem a munkák ös szértékét tar-
talmazó egyetlen számlát állítanak ki. Amennyiben n em ez a helyzet, az ügyle-
tet az 1. tétel alatt kell rögzíteni.    

 
25. rovat: Fuvarozási mód a határon 

A következ ı kódok alkalmazandóak: 
 

Kód  Megnevezés  
1 Tengeri szállítás  
2 Vasúti szállítás  
3 Közúti szállítás  
4 Légi szállítás  
5 Postai küldemények  
7 Helyhez kötött szállító berendezés  
8 Belvízi szállítás  
9 Saját hajtás  

 
26. rovat: Fuvarozási mód belföldön 
 
A 25. rovatra meghatározott kódokat kell alkalmazni . 
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29. rovat: Kiléptet ı/Beléptet ı vámhivatal 
 
Az alkalmazandó kódokat a következ ıképpen kell képezni 

— Az elsı két karakter az ország megjelölésére szolgál és me gfelel a 2. ro-
vatban feltüntetett országkódoknak. 

— A következ ı 6 karakter az ország érintett vámhivatalát jelöli.   
 

A következı táblázat tartalmazza a vámhivatalok kódját és megnevezését: 
 

Vámhivatalkód Vámhivatal neve 
HU101000 Dél-Pest térségi Vám-és Pénzügyıri Hivatal 
HU101140 Dél-Pest- térségi Vám- és Pénzügyıri Hivatal Nehiti Szolgálati Hely 
HU101220 Dél-Pest térségi Vám-és Pénzügyıri Hivatal Bilk Logoszikai Rt. Szolgálati hely 
HU101240 Dél-Pest Térségi Vám- és Pénzügyıri Hivatal Pintér Vám Kft. Szolgálati Hely 

HU101270 
Dél-Pest- Térségi Vám- és Pénzügyıri Hivatal A & M Vámügynökség Kft. 
Szolgálati Hely 

HU101280 
Dél-Pest Térségi Vám-és Pénzügyıri Hivatal Budapesti Szabadkikötı Logisz-
tikai Zrt. Szolgálati hely 

HU101300 Dél-Pest- térségi Vám- és Pénzügyıri Hivatal Molnár Kft. Szolgálati Hely 
HU106000 Észak-Pest térségi Vám-és Pénzügyıri Hivatal 
HU106200 Észak-Pest- térségi Vám- és Pénzügyıri Hivatal Masped Rt. Szolgálati Hely 
HU121000 1. számú Repülıtéri Vám-és Pénzügyıri Hivatal 
HU122000 2. számú Repülıtéri Vám-és Pénzügyıri Hivatal 
HU170000 17. számú Vám- és Pénzügyıri Hivatal 
HU171000 17. számú Vám- és Pénzügyıri Hivatal I. Szolgálati hely 
HU172000 17. számú Vám- és Pénzügyıri Hivatal II. Szolgálati Hely 
HU211000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Pécs 
HU213000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Mohács 
HU214000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Drávaszabolcs 
HU215000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Udvar 
HU215010 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Udvar Magyarbólyi Szolgálati Hely 
HU215040 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Udvar Beremendi Szolgálati Hely 
HU221000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Kaposvár 
HU224020 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Barcs 
HU225000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Gyékényes 
HU225020 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Gyékényes Berzencei Szolgálati Hely 
HU231000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Szekszárd 

HU311040 
Vám- és Pénzügyıri Hivatal Kecskemét Bertrans Vámudvar Kft Szolgálati 
Hely 

HU311500 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Kecskemét 
HU315000 Vám- és Pénzügyőri Hivatal Hercegszántó 
HU316000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Tompa Kelebiai Szolgálati Hely 
HU317000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Tompa 
HU317030 Vám- és Pénzügyőri Hivatal Hercegszántó Bácsalmási Szolgálati Hely 
HU321000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Szolnok 
HU321010 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Szolnok MB. 2001 Kft. Szolgálati Hely 
HU321050 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Szolnok Jász-Plasztik Kft. Szolgálati Hely 
HU331000 Vám-és Pénzügyıri Hivatal Baja 
HU331010 Vám-és Pénzügyıri Hivatal Baja, Szolgálati Hely 
HU411000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Miskolc 
HU411020 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Miskolc ÁTI Depó ZRt. Szolgálati Hely 
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HU411030 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Miskolc BorsodChem ZRt. Szolgálati Hely 
HU411060 Vám- és Pénzügyır Hivatal Miskolc Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Szolgálati Hely 
HU421000 Vám-és Pénzügyıri Hivatal Eger 
HU511000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Szeged 
HU511010 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Szeged Zoll-Platz Kft. Szolgálati Hely 
HU514000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal  Szeged Nagylaki Szolgálati Hely  
HU515000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Röszke 
HU517000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Röszke Tiszaszigeti Szolgálati Hely 
HU521000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Békéscsaba 
HU521050 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Békéscsaba Pintér Szolgálati Hely 
HU523000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Békéscsaba Szolgálati Hely Gyula  
HU524000 Vám- és Pénzügyőri Hivatal Békéscsaba Lökösházi Szolgálati Hely 
HU611000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Gyır 

HU611040 
Vám- és Pénzügyıri Hivatal Gyır, Logwin Solutions Hungary Kft. Szolgálati 
Hely 

HU611090 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Gyır, Hödlmayr Hungária Kft. Szolgálati Hely 
HU618000 Vám-és Pénzügyıri Hivatal Sopron 
HU618010 Vám-és Pénzügyıri Hivatal Sopron, RAABERLAG Szolgálati Hely 
HU621000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Tatabánya  
HU621030 Vám-és Pénzügyıri Hivatal Tatabánya Zebra Kft. Szolgálati Hely 
HU624000 Vám-és Pénzügyıri Hivatal Esztergom 
HU624100 Vám-és Pénzügyıri Hivatal Esztergom Weskamp Bt. Szolgálati Hely 
HU631000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Veszprém 
HU631040 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Veszprém, System-Controll Kft. Szolgálati Hely  
HU634000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Pápa 
HU634100 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Pápa Repülıtér 
HU711000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Debrecen DILK Kft. Szolgálati hely 
HU711040 Vám- és Pénzügyőri Hivatal Debrecen  
HU711070 Vám- és Pénzügyőri Hivatal Debrecen Repülőtér Szolgálati Hely 

HU711100 Vám- és Pénzügyőri Hivatal Debrecen Ártánd Szolgálati Hely 

HU721010 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Nyíregyháza 
HU721020 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Nyíregyháza Nyírlog Kft. Szolgálati Hely  
HU724000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Záhony 
HU724010 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Záhony Eperjeskei Szolgálati Hely 
HU724130 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Záhony Tuzséri Szolgálati Hely 
HU724140 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Záhony Tiszabezdédi Szolgálati Hely 
HU726030 Vám- és Pénzügyőri Hivatal Beregsurány Lónyai Szolgálati Hely 
HU726040 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Beregsurány 
HU727000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Tiszabecs 
HU811000 Buda-térségi Vám- és Pénzügyıri Hivatal 
HU811010 Buda térségi Vám- és Pénzügyıri Hivatal Depo-Zoll Kft. Szolgálati Hely 
HU811040 Buda-térségi Vám- és Pénzügyıri Hivatal Lagermax Szolgálati Hely 
HU811090 Buda-térségi Vám- és Pénzügyıri Hivatal MOL Szolgálati Hely 
HU811190 Buda-térségi Vám- és Pénzügyıri Hivatal Trimex Trade Kft. Szolgálati Hely  
HU821000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Székesfehérvár 
HU821060 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Székesfehérvár Logisztár  Szolgálati Hely 
HU831000 Vám-és Pénzügyıri Hivatal Salgótarján 
HU911000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Szombathely 
HU921000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Zalaegerszeg 
HU921060 Vám-és Pénzügyıri Hivatal Zalaegerszeg, Sármelléki repülıtér 
HU922000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Zalaegerszeg, Nagykanizsa Szolgálati Hely 
HU922040 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Zalaegerszeg, GE Hungary Rt. Szolgálati Hely 



 

 19
 

HU922050 
Vám- és Pénzügyıri Hivatal Zalaegerszeg, Nagykanizsa Vagyongazdálkodási 
és Szolgáltató Zrt. Szolgálati Hely 

HU923000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Letenye 
HU924000 Vám- és Pénzügyıri Hivatal Letenye Murakeresztúri Szolgálati Hely 
 
31. rovat: Csomagok és árumegnevezés; jelek és szám ok – szállítótar-
tály/konténer száma – mennyiség és fajta  
 

A rovatban az adatokat a megadott jelölésekkel és helyen az alábbi minta szerint kell fel-
tüntetni: 

Jelek és számok - Szállítótartály/konténerszám – Mennyiség és fajta 32 Tétel 
sorsz 

 SZÁM ISO 20  CSOMMOD   

ÁRUMEGNEVEZÉS   
DATUM 

K  KESZME KESZMEGYS    

I IGME IGMEGYS  

E EME EMEGYS   

T1  T2  T3  T4    

KV  KVKATEG GY. SZ GYÁRI SZÁM A. SZ. ALVAZSZAM    

 
KESZME: kereskedelmi elszámoló mennyiség (csomagolatlan áruk esetében itt kell meg-
adni az áru mennyiségét) 
KESZMEGYS: kereskedelmi elszámoló mennyiségi egység (csomagolatlan áruk esetében 
itt kell megadni az áru mennyiségi egységét) 
IGME: igényelt kontingens vagy vámplafon mennyiség 
IGMEGYS: igényelt kontingens vagy vámplafon mennyiségi egység 
EME: egyéb mennyiség 
EMEGYS egyéb mennyiségi egység 
T1: Típus 
T2: Gyártmány 
T3: Felszereltség 
T4: Használtság foka 
Használtság foka: 

 
Új 01 
Használt 02 
Maradék 03 
Hulladék 04 
Melléktermék 05 
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KVKATEG: környezetvédelmi osztály 
CSOMMOD: csomagolási kód 
 

Jelek és számok - konténerszám - mennyiség és fajta 32 Tétel 
sorsz 

 PONU2928540 ISO 20  CSOMMOD 
BX 

  

ÁRUMEGNEVEZÉS   
DATUM 20040606 

K  1 NAR    

I 21 KGM  

E 2 LTR   

T1 Passat  T2 VW T3 GL T4 02   

KV  5 GY. SZ SB0617X6157 A. SZ. VX9613W47   

 
Csomagok fajtája 
 
A következ ı kódok alkalmazandóak. 
 

CSOMAGOLÁSI KÓDOK 
 

Adagoló   DN  
Aeroszol   AE  
Alátétgerenda   SI  
Állvány   RK  
Állvány, ruhaszárító   RJ  
Ampulla, nem védett   AM  
Ampulla, védett   AP  
Bádoglemez   SM  
Bála, nem préselt   BN  
Bála, préselt   BL  
Ballon, nem védett   BF  
Ballon, védett   BP  
Befızıüveg   JR  
Boríték   EN  
Boríték, acél   SV  
Buga ( ingot)   IN  
Buga (ingot), kötegben/csomóban/nyalábban   IZ  
Cséve, orsó   SD  
Cséve, orsó   SO  
Cséve, orsó, bobina   BB  
Csomag   PK  
Csomag, kartonpapír, palackrögzít ı-nyílásokkal   IK  
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Csomagolás, bemutató   IE  
Csomagolás, display, fa   IA  
Csomagolás, display, fém   ID  
Csomagolás, display, karton   IB  
Csomagolás, display, m őanyag   IC  
Csomagolás, folyékony   IF  
Csomagolás, papírcsomagolású   IG  
Csomó, csokor   BH  
Csı   TU  
Csı, ürítınyílással   TV  
Csıkígyó   CL  
Csıvezetékek, kötegben/csomóban/nyalábban    PV  
Csövek, kötegben/csomóban/nyalábban   TZ  
Csıvezeték   PI  
Csúszódeszka   SL  
Darabáru   LT  
Demizson, nem védett   DJ  
Demizson, védett   DP  
Deszka   BD  
Deszka, kötegben/csomóban/nyalábban   BY  
Dézsa, kád   VA  
Dézsa, kád, tekn ı   TB  
Dob (vashordó)   DR  
Dob, acél   1A  
Dob, acél, kivehet ı fejjel   QB  
Dob, acél, nem kivehet ı fejjel   QA  
Dob, alumínium   1B  
Dob, alumínium, kivehet ı fejjel   QD  
Dob, alumínium, nem kivehet ı fejjel   QC  
Dob, fa   1W  
Dob, mőanyag   IH  
Dob, mőanyag, kivehet ı fejjel   QG  
Dob, mőanyag, nem kivehet ı fejjel   QF  
Dob, rétegelt lemez   1D  
Dob, rost   1G  
Dob, vas   DI  
Doboz folyadékok számára   BW  
Egységcsomag   VK  
Élelmiszertároló (foodtainer)   FT  
Emelıtargonca   LV  
Erjeszt ıkád, hordó   TO  



 

 22
 

Faláda, dézsa   BI  
Fazék   PT  
Fedeles kosár   HR  
Fedıponyva   CV  
Fémdoboz, füllel és kiönt ıvel   CD  
Fémdoboz, hengeres   CX  
Fémdoboz, szögletes   CA  
Filmcsomag   FP  
Fiola   VI  
Folyékony tömegáru   VL  
Fonatos palack   WB  
Füleskorsó   PH  
Főzfakosár   CE  
Gallonos boroshordó   TI  
Gázpalack   GB  
Gombolyag, tekercs   RL  
Gyékény -, szalma -, nádfonat   MT  
Gyufásdoboz   MX  
Győjtıedény, fa   AD  
Győjtıedény, fém   MR  
Győjtıedény, m őanyag   PR  
Győjtıedény, m őanyag borítású   MW  
Győjtıedény, papír   AC  
Győjtıedény, rostos   AB  
Győjtıedény, üveg   GR  
Gyümölcskosár   PJ  
Gyümölcsös rekesz   FC  
Háló   NT  
Hanglemezborító, könyvborító   SY  
Háló, cs ı, mőanyag   NU  
Háló, cs ı, texti l   NV  
Henger   CY  
Hordó fából (cask)   CK  
Hordó, fa   2C  
Hordó, fa, dugasszal   QH  
Hordó, fa, kivehet ı fejjel   QJ  
Hordócska (heringes, ivóvizes)   KG  
Illatszeres zacskó   SH  
Jutazsák   JT  
Kád fedéllel   TL  
Kalitka, ketrec, kas   CG  
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Kalitka, ketrec, kas, Commonwealth Handling 
Equipment Pool (CHEP), Eurobox  

 DG  

Kalitka, ketrec, kas, hengeres   CW  
Kanna fémb ıl   CI  
Kapszula   AV  
Karika, abroncs   RG  
Karton   CT  
Kártya   CM  
Katonaláda   FO  
Keret   FR  
Keretes rekesz   FD  
Készlet   SX  
Kézibırönd   SU  
Kicsomagolt vagy csomagolatlan   NE  
Kicsomagolt vagy csomagolatlan, egy egység   NF  
Kicsomagolt vagy csomagolatlan, többszörös egység   NG  
Kis csomag   PA  
Kishordó   FI  
Koffer, b ırönd   TR  
Konzervdoboz   TN  
Koporsó   CJ  
Korsó   JG  
Kosár   BK  
Kosár nélküli   UC  
Kosár, füllel, fából   HB  
Kosár, füllel, kartonpapírból   HC  
Kosár, füllel, m őanyagból   HA  
Kölcsönösen meghatározott   ZZ  
Köteg   BE  
Köztes ömlesztettáru -tartály   WA  
Köztes ömles ztettáru -tartály, acél   WC  
Köztes ömlesztettáru -tartály, acél, folyadékok számára   WK  
Köztes ömlesztettáru -tartály, acél, túlnyomásos < 10 
kpa  

 WG  

Köztes ömlesztettáru -tartály, alumínium   WD  
Köztes ömlesztettáru -tartály, alumínium, < 10 kpa   WH  
Köztes ömlesztettáru -tartály, alumínium, folyadék 
számára  

 WL  

Köztes ömlesztettá ru-tartály, az acéltól eltér ı fém   ZV  
Köztes ömlesztettáru -tartály, fém   WF  
Köztes ömlesztettáru -tartály, fém, 10 kpa nyomású   WJ  
Köztes ömlesztettáru -tartály, fém, folyadékok számára   WM  
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Köztes ömlesztettáru -tartály, funérlemez   ZX  
Köztes ö mlesztettáru -tartály, funérlemez, béléssel   WY  
Köztes ömlesztettáru -tartály, merev m őanyag   AA  
Köztes ömlesztettáru -tartály, merev m őanyag, szab a-
don álló, folyadékok számára  

 ZK  

Köztes ömlesztettáru -tartály, merev m őanyag, szab a-
don álló, szilárd anyagok számára  

 ZF  

Köztes ömlesztettáru -tartály, merev m őanyag, szab a-
don álló, túlnyomásos  

 ZH  

Köztes ömlesztettáru -tartály, merev m őanyag, szerk e-
zeti berendezéssel, szilárd anyagok számára  

 ZD  

Köztes ömlesztettáru -tartály, merev m őanyag, szerk e-
zeti berendezéssel, folyadékok számára  

 ZJ  

Köztes ömlesztettáru -tartály, merev m őanyag, szerk e-
zeti berendezéssel, túlnyomásos  

 ZG  

Köztes ömlesztettáru -tartály, m őanyag fóliával   WS  
Köztes ömlesztettáru -tartály, összetett   ZS  
Köztes ömlesztettáru -tartály, összetett, merev m ő-
anyag, folyadékok számára  

 ZQ  

Köztes ömlesztettáru -tartály, összetett, merev m ő-
anyag, szilárd anyagok számára  

 ZL  

Köztes ömlesztettáru -tartály, összetett, merev m ő-
anyag, túlnyomásos  

 ZN  

Köztes ömlesztettáru -tartály, öss zetett, rugalmas m ő-
anyag, folyadék számára  

 ZR  

Köztes ömlesztettáru -tartály, összetett, rugalmas m ő-
anyag, szilárd anyagok számára  

 ZM  

Köztes ömlesztettáru -tartály, összetett, rugalmas m ő-
anyag, túlnyomásos  

 ZP  

Köztes ömlesztettáru -tartály, papír, t öbbréteg ő   ZA  
Köztes ömlesztettáru -tartály, papír, többréteg ő, vízálló   ZC  
Köztes ömlesztettáru -tartály, regenerált fa   ZY  
Köztes ömlesztettáru -tartály, regenerált fa, béléssel   WZ  
Köztes ömlesztettáru -tartály, rostlemez   ZT  
Köztes ömlesztet táru -tartály, rugalmas   ZU  
Köztes ömlesztettáru -tartály, sz ıtt mőanyag, béléssel   WQ  
Köztes ömlesztettáru -tartály, sz ıtt mőanyag, borítás és 
bélés nélkül  

 WN  

Köztes ömlesztettáru -tartály, sz ıtt mőanyag, borítással   WP  
Köztes ömlesztettáru -tartá ly, szıtt mőanyag, borítással 
és béléssel  

 WR  

Köztes ömlesztettáru -tartály, természetes fa   ZW  
Köztes ömlesztettáru -tartály, természetes fa, béléssel   WU  
Köztes ömlesztettáru -tartály, textil, béléssel   WW  
Köztes ömlesztettáru -tartály, textil, b orítás/bélés nélkül   WT  
Köztes ömlesztettáru -tartály, textil, borítással   WV  
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Köztes ömlesztettáru -tartály, textil, borítással és b é-
léssel  

 WX  

Láda (case)   CS  
Láda, acél   SS  
Láda, alumínium   4B  
Láda, Commonwealth Handling Equipment Pool 
(CHEP), Eurobox  

 DH  

Láda, doboz (box)   BX  
Láda, doboz, acél   4A  
Láda, doboz, fa, természetes fa, közönséges   QP  
Láda, doboz, fa, természetes fa, szóródásbiztos fal lal   QQ  
Láda, doboz, m őanyag   4H  
Láda, doboz, m őanyag, szélesített   QR  
Láda, doboz, m őanyag, szilárd   QS  
Láda, doboz, regenerált fa   4F  
Láda, doboz, rétegelt lemez   4D  
Láda, doboz, rostlemez   4G  
Láda, doboz, természetes fa   4C  
Láda, izotermiku s   EI  
Láda, raklap alapú   ED  
Láda, raklapalapú, fa   EE  
Láda, raklapalapú, fém   EH  
Láda, raklapalapú, karton   EF  
Láda, raklapalapú, m őanyag   EG  
Ládaváz   SK  
Lapos rekesz   SC  
Lemez, ív   ST  
Lemez, mőanyag borítással   SP  
Lemezek, k ötegben/csomóban/nyalábban   SZ  
Lombik, lapos palack   FL  
Marmonkanna, acél   3A  
Marmonkanna, acél, kivehet ı fejjel   QL  
Marmonkanna, acél, nem kivehet ı fejjel   QK  
Marmonkanna, hengeres   JY  
Marmonkanna, m őanyag   3H  
Marmonkanna, m őanyag, ki vehetı fejjel   QN  
Marmonkanna, m őanyag, nem kivehet ı fejjel   QM  
Marmonkanna, szögletes   JC  
Nagyhordó (kb. 240 l)   HG  
Nem elérhet ı   NA  
Nyaláb   TS  
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Nyitott tetej ő, állatszállításra használt doboz   PF  
Olajos hordó   BA  
Önkiürít ı függ ıveder   AI  
Összetett csomagolás, m őanyag edény   6H  
Összetett csomagolás, m őanyag edény acéldobban   YA  
Összetett csomagolás, m őanyag edény acélrekeszben   YB  
Összetett csomagolás, m őanyag edény alumínium 
dobban  

 YC  

Összetett csomagolás, m őanyag ed ény alumínium r e-
keszben  

 YD  

Összetett csomagolás, m őanyag edény fadobozban   YF  
Összetett csomagolás, m őanyag edény funérlemez 
dobozban  

 YH  

Összetett csomagolás, m őanyag edény 
funérlemezdobban  

 YG  

Összetett csomagolás, m őanyag edény m őanyag do b-
ban  

 YL  

Összetett csomagolás, m őanyag edény rostdobban   YJ  
Összetett csomagolás, m őanyag edény 
rostlemezdobozban  

 YK  

Összetett csomagolás, m őanyag edény szilárd m ő-
anyag csomagolásban  

 YM  

Összetett csomagolás, üvegedény   6P  
Összetett csomagolá s, üvegedény acéldobban   YN  
Összetett csomagolás, üvegedény acélrekeszben   YP  
Összetett csomagolás, üvegedény alumínium dobban   YQ  
Összetett csomagolás, üvegedény alumínium rekes z-
ben  

 YR  

Összetett csomagolás, üvegedény fadobozban   YS  
Összete tt csomagolás, üvegedény fonott kosárban   YV  
Összetett csomagolás, üvegedény funérlemezdobban   YT  
Összetett csomagolás, ü vegedény habosított m őanyag 
csomagolásban  

 YY  

Összetett csomagolás, üvegedény rostdobban   YW  
Összetett csomagolás, üvegedény rostlemezdobozban   YX  
Összetett csomagolás, üvegedény szilárd m őanyag 
csomagolásban  

 YZ  

Palack, nem védett, hasas   BS  
Palack, nem védett, hengeres   BO  
Palack, védett, hasas   BV  
Palack, védett, hengeres   BQ  
Palackkosár, nem védett   CO  
Palackkosár, védett   CP  
Palacktartó láda, palackállvány   BC  
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Pallódeszka   PN  
Pallók, kötegben/csomóban/nyalábban   PZ  
Patron, kazetta   CQ  
Pénzesláda   CF  
Pohár   CU  
Postai csomag   PC  
Pumpás palack   AT  
Raklap   PX  
Raklap, 100 cm × 110 cm   AH  
Raklap, doboz   PB  
Raklap, moduláris, 80 cm × 100 cm peremmel   PD  
Raklap, moduláris, 80 cm × 120 cm peremmel    PE  
Raklap, moduláris, 80 cm × 60 cm peremmel   AF  
Raklap, zsugorfólia   AG  
Raschel -háló   RT  
Rekesz   CR  
Rekesz, többréteg ő, fa   DB  
Rekesz, többréteg ő, kartonpapír   DC  
Rekesz, többréteg ő, mőanyag   DA  
Rekesz, tömegáru, fa   DM  
Rekesz, tömegáru, kartonpapír   DK  
Rekesz, tömegáru, m őanyag   DL  
Rönk   LG  
Rönk, kötegben/csomóban/nyalábban   LZ  
Rúd   BR  
Rúd, huzal   RD  
Rudak, huzalok, kötegben/csomóban/nyalábban   RZ  
Rudak, kötegben/csomóban/nyalábban   BZ  
Sajtár, puttony   PL  
Skatulya (fészekalja)   NS  
Sörös/boros hordó   BU  
Sörösrekesz, -láda   CB  
Szállítótartály, kizárólag szállítóeszközként megha tá-
rozva  

 CN  

Szilárd tömegáru ("darabos")   VO  
Szilárd tömegáru ("granulátum")   VR  
Szilárd tömegáru, apró szemcs és ("por")   VY  
Tábla   SB  
Tábla (üveg, fém)   PG  
Táblák, kötegben/csomóban/nyalábban   PY  
Tálca, egyréteg ő, borítás nélkül, fa   DT  
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Tálca, egyréteg ő, borítás nélkül, kartonpapír   DV  
Tálca, egyréteg ő, borítás nélkül, m őanyag   DS  
Tálca, egyréteg ő, borítás nélkül, polisztirol   DU  
Tálca, kétréteg ő, borítás nélkül, fa   DX  
Tálca, kétrét egő, borítás nélkül, kartonpapír   DY  
Tálca, kétréteg ő, borítás nélkül, m őanyag   DW  
Tálca, tálcás göngyöleg   PU  
Tartály   BM  
Tartály (tank), hengeres   TY  
Tartály (tank), szögletes   TK  
Teásláda   TC  
Tejeskanna   CC  
Tejesrekesz   MC  
Tekercs, vég   RO  
Tengerészláda   SE  
T-gerenda   GI  
T-gerenda, kötegben/csomóban/nyalábban   GZ  
Többréteg ő papírzsák   MS  
Tölcsér   AJ  
Tömegáru, folyékony gáz (nem normális nyom á-
son/h ımérsékleten)  

 VQ  

Tömegáru, gáz (1031 mbar -on, 15 °C -on)   VG  
Tubus (összenyomható)   TD  
Utazóláda   CH  
Vákuumcsomagolt   VP  
Vászonzsák   SA  
Veder   BJ  
Vég (vászon)   BT  
Vitorlavászon   CZ  
Zacskó   BG  
Zacskó, m őanyag   EC  
Zacskó, m őanyag fólia   XD  
Zacskó, nagy méret ő   ZB  
Zacskó, papír   5M  
Zacskó, papír, többréteg ő   XJ  
Zacskó, papír, többréteg ő, vízálló   XK  
Zacskó, rugalmas tartály   FX  
Zacskó, sz ıtt mőanyag   5H  
Zacskó, sz ıtt mőanyag, bélés nélkül   XA  
Zacskó, sz ıtt mőanyag, szóródásbiztos   XB  
Zacskó, sz ıtt mőanyag, vízálló    XC  
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Zacskó, táska, tasak   PO  
Zacskó, textil   5L  
Zacskó, textil, bélés nélkül   XF  
Zacskó, textil, szóródásbiztos   XG  
Zacskó, textil, vízálló   XH  
Zacskó, zsákolt tömegáru   43  
Zsebes zsák   MB  
Zsugorfólia   SW"  

 
 
33. rovat: Vámtarifaszám 
 
Elsı alrovat (8 számjegy) 

A Kombinált Nómenklatúra szerinti vámtarifaszámokat  kell megadni. 

 

Amennyiben a nyomtatványt közösségi árutovábbítási eljárásra használják, 
akkor ebben az alrovatban legalább a harmonizált ár uleíró és kódrendszer 
(HR) hatjegy ő kódját meg kell adni. Ha azonban valamely közösség i jogsza-
bály úgy rendelkezik, akkor a Kombinált Nómenklatúr a szerinti vámtarifa-
számot kell megadni. 

 
Második alrovat (2 karakter) 

A TARIC-kód szerint kell kitölteni (a két karakter a rendeltetési helyen elvég-
zendı alakiságokra vonatkozó különleges közösségi intézk edések alkalma-
zására vonatkozik). 

 -  
Harmadik alrovat (4 karakter) 

A TARIC-kód szerint töltend ı ki (els ı kiegészít ı kód). 
Ebben az alrovatban kell – többek között – az ún. Meursing kiegészítı kódot feltüntetni, 
melyrıl a következı táblázat ad tájékoztatást. Ugyanezek az adatok természetesen elérhe-
tık a TARIC adatbázisában is, az érintett vámtarifaszámok alatt: 
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Meursing táblázat 

Tejzsír 
(tömeg %) 

Tejfehérje 
(tömeg %) 

Keményítı / glükóz (tömeg %) 

≥ 0 < 5 ≥ 5 < 25 ≥ 25 < 50 ≥ 50 < 75 ≥ 75 

Szaharóz / invertcukor / izoglükóz  (tömeg %) 

≥ 0 < 
5 

≥ 5 < 
30 

≥ 30 < 
50 

≥ 50 < 
70 

≥ 70 ≥ 0 < 
5 

≥ 5 < 
30 

≥ 30 < 
50 

≥ 50 < 
70 

≥ 70 ≥ 0 < 
5 

≥ 5 < 
30 

≥ 30 < 
50 

≥ 50 ≥ 0 < 
5 

≥ 5 < 
30 

≥ 30 ≥ 0 < 
5 

≥ 5 

≥ 0 < 1,5 ≥ 0 < 2,5 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7017 7758 7759 

  ≥ 2,5 < 6 7020 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7027 7028 7029 7030 7031 7032 7033 7035 7036 7037 7768 7769 

  ≥ 6 < 18 7040 7041 7042 7043 7044 7045 7046 7047 7048 7049 7050 7051 7052 7053 7055 7056 7057 7778 7779 

  ≥ 18 < 30 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069 7070 7071 7072 7073 7075 7076 7077 7788 7789 

  ≥ 30 < 60 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7087 7088 × 7090 7091 7092 × 7095 7096 × × × 

  ≥ 60 7800 7801 7802 × × 7805 7806 7807 × × 7810 7811 × × × × × × × 

≥ 1,5 < 3 ≥ 0 < 2,5 7100 7101 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 7110 7111 7112 7113 7115 7116 7117 7798 7799 

  ≥ 2,5 < 6 7120 7121 7122 7123 7124 7125 7126 7127 7128 7129 7130 7131 7132 7133 7135 7136 7137 7808 7809 

  ≥ 6 < 18 7140 7141 7142 7143 7144 7145 7146 7147 7148 7149 7150 7151 7152 7153 7155 7156 7157 7818 7819 

  ≥ 18 < 30 7160 7161 7162 7163 7164 7165 7166 7167 7168 7169 7170 7171 7172 7173 7175 7176 7177 7828 7829 

  ≥ 30 < 60 7180 7181 7182 7183 × 7185 7186 7187 7188 × 7190 7191 7192 × 7195 7196 × × × 

  ≥ 60 7820 7821 7822 × × 7825 7826 7827 × × 7830 7831 × × × × × × × 

≥ 3 < 6 ≥ 0 < 2,5 7840 7841 7842 7843 7844 7845 7846 7847 7848 7849 7850 7851 7852 7853 7855 7856 7857 7858 7859 

  ≥ 2,5 < 12 7200 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7211 7212 7213 7215 7216 7217 7220 7221 

  ≥ 12 7260 7261 7262 7263 7264 7265 7266 7267 7268 7269 7270 7271 7272 7273 7275 7276 × 7838 × 

≥ 6 < 9 ≥ 0 < 4 7860 7861 7862 7863 7864 7865 7866 7867 7868 7869 7870 7871 7872 7873 7875 7876 7877 7878 7879 

  ≥ 4 < 15 7300 7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 7309 7310 7311 7312 7313 7315 7316 7317 7320 7321 

  ≥ 15 7360 7361 7362 7363 7364 7365 7366 7367 7368 7369 7370 7371 7372 7373 7375 7376 × 7378 × 

≥ 9 < 12 ≥ 0 < 6 7900 7901 7902 7903 7904 7905 7906 7907 7908 7909 7910 7911 7912 7913 7915 7916 7917 7918 7919 

  ≥ 6 < 18 7400 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7415 7416 7417 7420 7421 

  ≥ 18 7460 7461 7462 7463 7464 7465 7466 7467 7468 × 7470 7471 7472 × 7475 7476 × × × 

≥ 12 < 18 ≥ 0 < 6 7940 7941 7942 7943 7944 7945 7946 7947 7948 7949 7950 7951 7952 7953 7955 7956 7957 7958 7959 

  ≥ 6 < 18 7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510 7511 7512 7513 7515 7516 7517 7520 7521 

  ≥ 18 7560 7561 7562 7563 7564 7565 7566 7567 7568 × 7570 7571 7572 × 7575 7576 × × × 

≥ 18 < 26 ≥ 0 < 6 7960 7961 7962 7963 7964 7965 7966 7967 7968 7969 7970 7971 7972 7973 7975 7976 7977 7978 7979 

  ≥ 6 7600 7601 7602 7603 7604 7605 7606 7607 7608 7609 7610 7611 7612 7613 7615 7616 × 7620 × 

≥ 26 < 40 ≥ 0 < 6 7980 7981 7982 7983 7984 7985 7986 7987 7988 × 7990 7991 7992 × 7995 7996 × × × 

  ≥ 6 7700 7701 7702 7703 × 7705 7706 7707 7708 × 7710 7711 7712 × 7715 7716 × × × 

≥ 40 < 55   7720 7721 7722 7723 × 7725 7726 7727 7728 × 7730 7731 7732 × 7735 7736 × × × 

≥ 55 < 70   7740 7741 7742 × × 7745 7746 7747 × × 7750 7751 × × × × × × × 

≥ 70 < 85   7760 7761 7762 × × 7765 7766 × × × 7770 7771 × × × × × × × 

≥ 85   7780 7781 × × × 7785 7786 × × × × × × × × × × × × 

_______________________________________________ 

(1) Keményítı / glükóz 
A termékben (a bemutatáskori állapot szerint) tartalmazott keményítı, a keményítı bomlástermékei – pl. glükóz valamennyi polimerje – és a 
glükóz, glükózként meghatározva és keményítıben kifejezve (szárazanyagra vetítve, 100 %-os tisztaságnál; a keményítı és a glükóz átváltási 
aránya: 0,9). 
Amennyiben azonban a termékben a glükóz és a fruktóz (bármilyen arányú) keverékének jelenlétérıl nyilatkoznak és/vagy ezek keverékének 
jelenlétét megállapítják, akkor a fenti számításoknál csak a termék fruktóztartalmát meghaladó glükóztartalmat kell figyelembe venni. 

(2) Szaharóz / invertcukor / izoglükóz 
A termékben (a bemutatáskori állapot szerint) tartalmazott szaharóz, hozzáadva – amennyiben a termékben a glükóz és a fruktóz (bármilyen 
arányú) keverékének jelenlétérıl nyilatkoznak és/vagy ezek keverékének jelenlétét megállapítják – a glükóztartalom és a fruktóztartalom 
számtani összegének 0,95-ös szorzatával szaharózban kifejezett értéket. 
Amennyiben azonban a termék fruktóztartalma alacsonyabb a glükóztartalomnál, akkor a fenti számításnál a fruktóztartalommal – tömegét 
tekintve – megegyezı glükóztartalmat kell figyelembe venni. 
Megjegyzés:  Minden olyan esetben, ahol a termékben tartalmazott hidrolizált laktóz jelenlétérıl nyilatkoznak és/vagy az egyéb cukor mel-

lett galaktóz jelenlétét mutatják ki, akkor a további számítások megkezdése elıtt a galaktóztartalomnak megfelelı 
glükóztartalmat a teljes glükóztartalomból le kell vonni. 
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(3) Tejfehérje 
A termék alkotóelemét képezı kazeinek és/vagy kazeinátok nem minısülnek tejfehérjének, amennyiben a termék nem tartalmaz egyéb 
tejösszetevıt. 
Amennyiben a termék tejzsírtartalma 1 tömegszázaléknál kevesebb és laktóztartalma 1 tömegszázaléknál kevesebb, úgy ezek az összetevık 
nem minısülnek egyéb tejösszetevınek. A vámalakiságok elvégzésénél az érintett személynek – az adott esettıl függıen – a megfelelı 
nyilatkozatban fel kell tüntetnie a következı bejegyzést: „egyedüli tejösszetevı: kazein/kazeinát”.  
 
Negyedik alrovat (4 karakter) 

A TARIC-kód szerint töltend ı ki (második kiegészít ı kód). 
 
Ötödik alrovat (4 karakter)  (kivitel esetén is kitöltendı /lehetséges értékek: 0000 vagy 
1000) 

A nemzeti kiegészítı kódok alkalmazásának általános szabályai  
1. AZ EV 33. rovat ötödik alrovatában feltőntetésre kerülı nemzeti kiegészítı kód min-

den esetben négy karakterbıl áll. Ennél kevesebb karakterbıl álló kiegészítı kód nem 
tüntethetı fel a hivatkozott helyen. 

2. A nemzeti kiegészítı kód egyes pozícióin feltőntethetı karaktereket a következı táblá-
zatok tartalmazzák. 

3. Abban az esetben, ha – tekintettel a konkrét vámeljárásra is – a nemzeti kiegészítı kód 
valamelyik pozícióján nem lehet nullától eltérı karaktert alkalmazni, akkor azon a po-
zíción egységesen nullának kell szerepelnie.  

Például: Ha egy konkrét termékre csak általános forgalmi adó intézkedés vonatkozik 
20%-os adótétellel, de nincs rá sem nemzet tiltó/korlátozó, sem jövedéki adó, 
sem energia adó, sem regisztrációs adó intézkedés sem, akkor az EV. 33. rovatá-
nak ötödik alrovatában a 0400 nemzeti kiegészítı kód szerepel.  

 
Nemzeti kiegészítı kód elsı karaktere: 
 
Lehetséges 

kitöltés: 
Jelentés: 

0 Nincs nemzeti tiltó, korlátozó rendelkezés, vagy a közösségi /nem közösségi 
árura nézve – tekintettel a konkrét vámeljárásra is – a vonatkozó nemzeti til-
tó/korlátozó jogszabály rendelkezéseit a jogszabály személyi, tárgyi, területi vagy 
idıbeli hatálya alapján nem kell alkalmazni. 

1 Nemzeti hatáskörben megállapított tiltó, korlátozó rendelkezés. 
 
Nemzeti kiegészítı kód második karaktere: 
 
Lehetséges 

kitöltés: 
Jelentés: 

0 A közösségi/nem közösségi árura nézve – tekintettel a konkrét vámeljárásra – az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezéseit a 
jogszabály személyi, tárgyi, területi vagy idıbeli hatálya alapján nem kell 
alkalmazni. 

1 5%-os adómérték (2007. évi CXXVII. törvény 82. § (2) bekezdése alapján) 
3 25%-os adómérték (2007. évi CXXVII. törvény 82.§ (1) bekezdése alapján) 
5 18%-os adómérték (2007. évi CXXVII. törvény 82.§ (3) bekezdése alapján) 
9 Adó alóli mentesség (2007. évi CXXVII. törvény alapján) 
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Nemzeti kiegészítı kód harmadik karaktere: 
 
Lehetséges 
kitöltés: 

Jelentés: 

0 A közösségi/nem közösségi árura nézve – tekintettel a konkrét vámeljárásra – a 
következı törvények rendelkezéseit a jogszabályok személyi, tárgyi, területi vagy 
idıbeli hatálya alapján nem kell alkalmazni: 
a) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 

szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) 
b) az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 
c) a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 

J A Jöt. hatálya alá tartozó, jogszabályi vagy tárgyi adómentességet élvezı 
termékek, valamint a felhasználási cél miatt nem adóköteles termékek, továbbá a 
jövedéki törvényben említett vámtarifaszám alá tartozó vagy jövedéki termékként 
definiálható, de áruosztályozási vagy jövedéki törvény alkalmazási szempontból 
a Jöt. hatálya alá nem tartozó termék. 

L A Jöt. hatálya alá tartozó ásványolaj termék (Jöt. 50.§) 
M A Jöt. hatálya alá tartozó ásványolaj termék (Jöt. 50.§) 
N A Jöt. hatálya alá tartozó ásványolaj termék (Jöt. 52.§) 
C A Jöt. hatálya alá tartozó ásványolaj termék (Jöt. 50. §) 
A A Jöt. hatálya alá tartozó alkoholtermék (Jöt. 63.§) 
S A Jöt. hatálya alá tartozó sör (Jöt. 75.§) 
B A Jöt. hatálya alá tartozó bor (Jöt. 79.§) 
P A Jöt. hatálya alá tartozó pezsgı (Jöt. 88.§) 
K A Jöt. hatálya alá tartozó köztes alkoholtermék (Jöt. 92.§) 
D A Jöt. hatálya alá tartozó dohánygyártmány (Jöt. 96.§) 

E 
Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó termék 
(2003. évi LXXXVIII. törvény 1, 2.§) 

F 
A Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti adójogi feltételnek megfelelı E85 üzemanyag, 
szabványos szuperbenzin tartalommal 

G 
A Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti adójogi feltételnek megfelelı E85 üzemanyag, 
nem szabványos szuperbenzin tartalommal 

R 
A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított Melléklete I. rész 1. pont hatálya alá tartozó termék (Otto-motoros 
személygépkocsi) 

Q 
A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított Melléklete I. rész 1. pont hatálya alá tartozó termék (dízelmotoros 
személygépkocsi) 

W 
A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított Melléklete I. rész 1. pont hatálya alá tartozó termék (Wankel-
motoros személygépkocsi) 

T 
A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított Melléklete I. rész 2. pont hatálya alá tartozó termék 
(motorkerékpár) 

Y 

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított Melléklete I. rész 1. pont szerinti, 4-nél rosszabb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros, dízelmotoros és Wankel-motoros 
személygépkocsinál) 
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Nemzeti kiegészítı kód (harmadik és) negyedik karaktere: 
 
Lehetséges 
kitöltés: 

Jelentés: 

3. 
kar. 

4. 
kar. 

0 0 Nem jövedéki-, energia-, vagy regisztrációs adó köteles termék 
J 
 

0 Nem jövedéki adóköteles jövedéki termék 
7 A jövedéki törvényben említett vámtarifaszám alá tartozó vagy jövedéki 

termékként definiálható, de áruosztályozási vagy jövedéki törvény alkalmazási 
szempontból a Jöt. hatálya alá nem tartozó termék. 

9 Adómentes a 918/83/EGK Tanácsi rendelet 29-31. és 112. cikkei alapján 
vámmentesen harmadik országból behozott jövedéki termék. (Jöt. 9.§ (2) bek.) 

8 Adómentes a törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett vagy a Magyar 
Közlönyben közzétett nemzetközi szerzıdés kötelezı rendelkezése alapján 
vámmentesen behozható jövedéki termék, továbbá a diplomáciai és konzuli 
képviseletek, valamint az ezekkel egy tekintet alá esı nemzetközi szervezetek 
és azok tagjai számára harmadik országból vámmentesen behozott jövedéki 
termék. (Jöt. 9.§ (1) bek.) 

L 1 Ásványolaj termék jövedéki adó {ólmozatlan benzin [Jöt. 52. (1) bek. a) pont]} 
2 Ásványolaj termék jövedéki adó {ólmozott benzin [Jöt. 52. § (1) bek. b) pont]} 
3 Ásványolaj termék jövedéki adó {üzemanyag-petróleum [Jöt. 52. § (1) bek. b) 

pont]} 
4 Ásványolaj termék jövedéki adó {gázolaj üzemanyag célra [Jöt. 52. § (1) bek. 

d) pont]} 
5 Ásványolaj termék jövedéki adó {főtıolaj [Jöt. 52. § (1) bek. e) pont] [a Jöt. 52. 

§ (1) bek. e) pontban megadott feltételeknek megfelelı 2710 19 61 vtsz. alá 
tartozó főtıolaj]} 

6 Ásványolaj termék jövedéki adó {főtıolaj [Jöt. 52. § (1) bek. e) pont] [a Jöt. 52. 
§ (1) bek. e) pont alá tartozó 2710 19 61 vtsz-ú főtıolaj, ha a megadott 
feltételeknek nem felel meg, ideértve az üzemanyagkénti kínálást, felhasználást, 
értékesítést is]} 

7 Ásványolaj termék jövedéki adó {főtıolaj [Jöt. 52. § (1) bek. e) pont] [a Jöt. 52. 
§ (1) bek. e) pontban megadott feltételeknek megfelelı 2710 19 63, 2710 19 65, 
2710 19 69 vtsz. alá tartozó főtıolaj]} 

8 Ásványolaj termék jövedéki adó {főtıolaj [Jöt. 52. § (1) bek. e) pont] [a Jöt. 52. 
§ (1) bek. e) pont alá tartozó 2710 19 63, 2710 19 65, 2710 19 69 vtsz-ú 
főtıolaj, ha a megadott feltételeknek nem felel meg, ideértve az 
üzemanyagkénti kínálást, felhasználást, értékesítést is]} 

A Ásványolaj termék jövedéki adó {közúti jármővek üzemanyagaként értékesített, 
importált, felhasznált cseppfolyósított halmazállapotú szénhidrogén [Jöt. 52. § 
(1) bek. f) pont]} 

B Ásványolaj termék jövedéki adó {cseppfolyósított halmazállapotú gáz egyéb 
motorikus célú értékesítése, importálása, felhasználása [Jöt. 52. § (1) bek. f) 
pont]} 

C Ásványolaj termék jövedéki adó {cseppfolyósított halmazállapotú gáz nem 
motorikus célra [Jöt. 52. § (1) bek. f) pont]} 
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D Ásványolaj termék jövedéki adó {közúti jármővek üzemanyagaként értékesített, 
importált, felhasznált sőrített gáz halmazállapotú szénhidrogén [Jöt. 52. § (1) 
bek. g) pont]} 

E Ásványolaj termék jövedéki adó {szabványos biodízel üzemanyagkénti, tüzelı-
, főtıanyagkénti beszerzése, kínálása, értékesítése vagy felhasználása [Jöt. 52. § 
(2) bek. a) pont] [a Jöt. 52. § (1) bek. d) pontban megjelölt adómérték]} 

F Ásványolaj termék jövedéki adó {nem szabványos biodízel [Jöt. 52. § (3) bek.], 
ahol az adómérték az LE kiegészítı kódnál elıírt adótétel + 40 000 Ft/ezer 
liter} 

G Ásványolaj termék jövedéki adó {egyéb ellenırzött ásványolajtermék [Jöt. 52. 
§ (1) bek. i) pont] [a Jöt. 52. § (1) bek. a) pontban megjelölt adómérték]} 

H Ásványolaj termék jövedéki adó {egyéb ellenırzött ásványolajtermék [Jöt. 52. 
§ (1) bek. i) pont] [a Jöt. 52. § (1) bek. b) pontban megjelölt ólmozott benzin 
adómérték]} 

I Ásványolaj termék jövedéki adó {egyéb ellenırzött ásványolajtermék [Jöt. 52. 
§ (1) bek. i) pont] [a Jöt. 52. § (1) bek. b) pontban megjelölt üzemanyag- 
petróleum adómérték]} 

J Ásványolaj termék jövedéki adó {egyéb ellenırzött ásványolajtermék [Jöt. 52. 
§ (1) bek. i) pont] [a Jöt. 52. § (1) bek. d) pontban megjelölt adómérték]} 

N Ásványolaj termék jövedéki adó {gázolaj tüzelı-, főtıanyag célra [Jöt. 52. § (1) 
bek. c) pontban megjelölt adómérték]} 

Z Ásványolaj termék jövedéki adó{2207 vámtarifaszám alá tartozó alkoholtermék 
bioüzemanyag [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] [a Jöt. 64. § (2) bek. szerinti 
adómérték]} 

M 2 Ásványolaj termék jövedéki adó {nem adómértékes ásványolaj üzemanyagkénti 
vagy tüzelı-, főtıanyagkénti beszerzése, importálása, kínálása, értékesítése 
vagy felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. d) pont] [a Jöt. 52. § (1) bek. b) pontban 
megjelölt ólmozott benzin adómérték]} 

3 Ásványolaj termék jövedéki adó {nem adómértékes ásványolaj üzemanyagkénti 
vagy tüzelı-, főtıanyagkénti beszerzése, importálása, kínálása, értékesítése 
vagy felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. d) pont] [a Jöt. 52. § (1) bek. b) pontban 
megjelölt üzemanyag-petróleum adómérték]} 

4 Ásványolaj termék jövedéki adó {nem adómértékes ásványolaj tüzelı-, 
főtıanyagkénti beszerzése, importálása, kínálása, értékesítése vagy 
felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. d) pont] [a Jöt. 52. § (1) bek. c) pontban 
megjelölt adómérték]} 

5 Ásványolaj termék jövedéki adó {nem adómértékes ásványolaj üzemanyagkénti 
vagy tüzelı-, főtıanyagkénti beszerzése, importálása, kínálása, értékesítése 
vagy felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. d) pont] [a Jöt. 52. § (1) bek. f) pontban 
megjelölt adómérték]} 

6 Ásványolaj termék jövedéki adó {nem adómértékes ásványolaj a benzin 
adalékakénti, hígítóanyagakénti beszerzése, importálása, kínálása, értékesítése 
vagy felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. c) pont] [a Jöt. 52. § (1) bek. a) pontban 
megjelölt adómérték]} 

7 Ásványolaj termék jövedéki adó {nem adómértékes ásványolaj a gázolaj 
adalékakénti, hígítóanyagakénti beszerzése, importálása, kínálása, értékesítése 
vagy felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. c) pont] [a Jöt. 52. § (1) bek. d) pontban 
megjelölt adómérték]} 
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8 Ásványolaj termék jövedéki adó {nem adómértékes ásványolaj üzemanyagkénti 
vagy tüzelı-, főtıanyagkénti beszerzése, importálása, kínálása, értékesítése 
vagy felhasználása [Jöt. 52. § (2) bek. d) pont] [a Jöt. 52. § (1) bek. g) pontban 
megjelölt adómérték]} 

A Ásványolaj termék jövedéki adó [Jöt. 52.§ (3) bek.] [az adómérték az L1 
kiegészítı kódnál elıírt adótétel + 40 000 Ft/ezer liter] 

B Ásványolaj termék jövedéki adó [Jöt. 52.§ (3) bek.] [az adómérték az L2 
kiegészítı kódnál elıírt adótétel + 40 000 Ft/ezer liter]  

C Ásványolaj termék jövedéki adó [Jöt. 52.§ (3) bek.] [az adómérték az L3 
kiegészítı kódnál elıírt adótétel + 40 000 Ft/ezer liter] 

D Ásványolaj termék jövedéki adó [Jöt. 52.§ (3) bek.] [az adómérték az L4 
kiegészítı kódnál elıírt adótétel + 40 000 Ft/ezer liter] 

E Ásványolaj termék jövedéki adó [Jöt. 52.§ (3) bek.] [az adómérték az LA 
kiegészítı kódnál elıírt adótétel + 20 000 Ft/ezer liter] 

F Ásványolaj termék jövedéki adó [Jöt. 52.§ (3) bek.] [az adómérték az LB 
kiegészítı kódnál elıírt adótétel + 20 000 Ft/ezer kg] 

G Ásványolaj termék jövedéki adó [Jöt. 52.§ (3) bek.] [az adómérték az LC 
kiegészítı kódnál elıírt adótétel + 20 000 Ft/ezer kg] 

H Ásványolaj termék jövedéki adó [Jöt. 52.§ (3) bek.] [az adómérték az LD 
kiegészítı kódnál elıírt adótétel + 20 Ft/nm3]  

M Ásványolaj termék jövedéki adó [Jöt. 52.§ (3) bek.] [az adómérték az L5 
kiegészítı kódnál elıírt adótétel + 20 000 Ft/ezer kg] 

N Ásványolaj termék jövedéki adó [Jöt. 52.§ (3) bek.] [az adómérték az L6 kiegé-
szítı kódnál elıírt adótétel + 20 000 Ft/ezer kg]  

P Ásványolaj termék jövedéki adó [Jöt. 52.§ (3) bek.] [az adómérték az L7 kiegé-
szítı kódnál elıírt adótétel + 20 000 Ft/ezer kilogramm] 

C 1 Olyan jövedéki termék, melyre a Jöt. 62. § (3) bek. szerinti feltétel teljesülése 
esetén nem kell kivetni a jövedéki adót. 

2 A Jöt. 50. § (4) bek. alapján megfigyelt termék. 
N 

1 

Ásványolaj termék jövedéki adó {egyéb ellenırzött ásványolaj [Jöt. 52.§ (1) 
bek. i) pont] [az adómérték a Jöt. 52.§ (1) bek. e) pont szerint, az L5 kiegészítı 
kódnál leírtaknak megfelelıen állapítandó meg]}   

2 

Ásványolaj termék jövedéki adó {egyéb ellenırzött ásványolaj [Jöt. 52.§ (1) 
bek. i) pont] [az adómérték a Jöt. 52.§ (1) bek. e) pont szerint, az L6 kiegészítı 
kódnál leírtaknak megfelelıen állapítandó meg]} 

3 

Ásványolaj termék jövedéki adó {egyéb ellenırzött ásványolaj [Jöt. 52.§ (1) 
bek. i) pont] [az adómérték a Jöt. 52.§ (1) bek. e) pont szerint, az L7 kiegészítı 
kódnál leírtaknak megfelelıen állapítandó meg]} 

4 

Ásványolaj termék jövedéki adó {egyéb ellenırzött ásványolaj [Jöt. 52.§ (1) 
bek. i) pont] [az adómérték a Jöt. 52.§ (1) bek. e) pont szerint, az L8 kiegészítı 
kódnál leírtaknak megfelelıen állapítandó meg}  

5 

Ásványolaj termék jövedéki adó {egyéb ellenırzött ásványolaj közúti jármővek 
üzemanyagakénti beszerzése, importálása, kínálása, értékesítése vagy 
felhasználása [Jöt. 52. § (1) bek. i) pont] [az adómérték a Jöt. 52. § (1) bek. f) 
pont szerint, az LA kiegészítı kódnál leírtaknak megfelelıen állapítandó meg]} 

 

6 

Ásványolaj termék jövedéki adó {egyéb ellenırzött ásványolaj egyéb motorikus 
célú beszerzése, importálása, kínálása, értékesítése vagy felhasználása [Jöt. 52. 
§ (1) bek. i) pont] [az adómérték a Jöt. 52. § (1) bek. f) pont szerint, az LB 
kiegészítı kódnál leírtaknak megfelelıen állapítandó meg]} 
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7 

Ásványolaj termék jövedéki adó {egyéb ellenırzött ásványolaj nem motorikus 
célú beszerzése, importálása, kínálása, értékesítése, vagy felhasználása [Jöt. 52. 
§ (1) bek. i) pont] [az adómérték a Jöt. 52. §  (1) bek. f) pont szerint, az LC 
kiegészítı kódnál leírtaknak megfelelıen állapítandó meg]} 

H 

Ásványolaj termék jövedéki adó {bioüzemanyag – kivéve a Jöt. 52. § (2) bek. 
a) pontban említett biodízelt és E85 üzemanyagot – közúti jármővek 
üzemanyagaként [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] [a Jöt. 52. § (1) bek. g) pontban 
megjelölt adómérték]} 

I 

Ásványolaj termék jövedéki adó {bioüzemanyag – kivéve a Jöt. 52. § (2) bek. 
a) pontban említett biodízelt és E85 üzemanyagot – egyéb motorikus célra [Jöt. 
52. § (2) bek. b) pont] [a Jöt. 52. § (1) bek. f) pontban megjelölt adómérték]} 

J 

Ásványolaj termék jövedéki adó {bioüzemanyag – kivéve a Jöt. 52. § (2) bek. 
a) pontban említett biodízelt és E85 üzemanyagot – közúti jármővek 
üzemanyagaként [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] [a Jöt. 52. § (1) bek. f) pontban 
megjelölt adómérték]} 

K 

Ásványolaj termék jövedéki adó {bioüzemanyag – kivéve a Jöt. 52. § (2) bek. 
a) pontban említett biodízelt és E85 üzemanyagot – [Jöt. 52. § (2) bek. b) pont] 
[a Jöt. 52. § (1) bek. d) pontban megjelölt adómérték]} 

L 

Ásványolaj termék jövedéki adó {bioüzemanyag (ideértve a Jöt. 7. § 37/B. 
pontja szerinti adójogi feltételnek nem megfelelı, azaz mezıgazdasági eredető, 
de nem adójogi bioetanolt tartalmazó E85 üzemanyagot is) – kivéve a Jöt. 52. § 
(2) bek. a) pontban említett biodízelt és E85 üzemanyagot – [Jöt. 52. § (2) bek. 
b) pont] [a Jöt. 52. § (1) bek. a) pontban megjelölt adómérték]} 

A 
 
 

9 Jöt. 132. § szerint a külön jogszabály szerint gyógyszernek nem minısülı 
gyógyhatású készítményként nyilvántartásba vett 2208 vámtarifaszámú termék 
2011. március 31-ig nem tekintendı az e törvény hatálya alá tartozó jövedéki 
terméknek.  

1 Alkoholtermék jövedéki adó [Jöt. 64.§ (2) bek.] [Jöt. 63.§ (1) bek. a)-b) pont 
szerinti alkoholtermék (a bérfızött pálinka kivételével)] 

2* Alkoholtermék jövedéki adó [Jöt. 64.§ (2) bek.] bérfızés keretében elıállított 
pálinka 50 l/év/fı (háztartás) mennyiség felett 

3* Alkoholtermék jövedéki adó [Jöt. 64.§ (2) bek.] bérfızés keretében elıállított 
pálinka legfeljebb 50 l/év/fı (háztartás) mennyiségig 

4 Alkoholtermék jövedéki adó [Jöt. 64.§ (2) bek.] [Jöt. 7.§ 37. pont szerinti 
bioetanol] 

5 Alkoholtermék jövedéki adó [Jöt. 64.§ (2) bek.] [Jöt. 63.§ (1) bek. c) pont 
szerinti alkoholtermék (a Jöt. 64.§ (4) bekezdésben foglaltak kivételével)] 

S 1 Sör jövedéki adó [Jöt. 76.§ (3) bek.] 
B 1 Bor jövedéki adó [Jöt. 80.§ (2) bek.] olyan szılıbor, amelynek tényleges 

alkoholtartalma 1,2 tf %-nál több, de legfeljebb 15 tf % és kizárólag erjedéssel 
keletkezett (a pezsgı kivételével)   

2 Bor jövedéki adó [Jöt. 80.§ (2) bek.] olyan szılıbor, amelynek tényleges 
alkoholtartalma 15 tf %-nál több, de legfeljebb 18 tf %, kizárólag erjedéssel 
keletkezett és adalékanyagot nem tartalmaz (a pezsgı kivételével) 

3 Bor jövedéki adó [Jöt. 80.§ (2) bek. második fordulata] olyan egyéb bor, 
amelynek tényleges alkoholtartalma 1,2 tf %-nál több, de legfeljebb 10 tf % és 
nem kizárólag erjedéssel keletkezett (a pezsgı kivételével) 

4 Bor jövedéki adó [Jöt. 80.§ (2) bek. második fordulata] olyan egyéb bor, 
amelynek tényleges alkoholtartalma 1,2 tf %-nál több, de legfeljebb 10 tf % (a 
sör kivételével) 
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5 Bor jövedéki adó [Jöt. 80.§ (2) bek. második fordulata] olyan egyéb bor, 
amelynek tényleges alkoholtartalma 10 tf %-nál több, de legfeljebb 15 tf % és 
kizárólag erjedéssel keletkezett (a sör kivételével) 

P 1 Pezsgı jövedéki adó [Jöt. 89.§ (2) bek.] olyan pezsgı, amelynek tényleges 
alkoholtartalma 13 tf %-nál több, de legfeljebb 15 tf % és kizárólag erjedéssel 
keletkezett 

2 Pezsgı jövedéki adó [Jöt. 89.§ (2) bek.] olyan pezsgı, amelynek tényleges 
alkoholtartalma 1,2 tf %-nál több, de legfeljebb 13 tf % és nem kizárólag 
erjedéssel keletkezett 

3 Pezsgı jövedéki adó [Jöt. 89.§ (2) bek.] olyan pezsgı, amelynek tényleges 
alkoholtartalma 1,2 tf %-nál több, de legfeljebb 15 tf % és kizárólag erjedéssel 
keletkezett 

K 1 Köztes alkoholtermék jövedéki adó [Jöt. 93.§ (2) bek.] olyan köztes 
alkoholtermék (nem habzó), amelynek tényleges alkoholtartalma 1,2 tf %-nál 
több, de legfeljebb 22 tf % (a sör, a bor, a pezsgı és a habzó köztes 
alkoholtermék kivételével) 

2 Köztes alkoholtermék jövedéki adó [Jöt. 93.§ (2) bek.] olyan köztes 
alkoholtermék (habzó), amelynek tényleges alkoholtartalma 1,2 tf %-nál több, 
de legfeljebb 22 tf % (a sör, a bor és a pezsgı kivételével) 

D 1 Cigaretta jövedéki adó [Jöt. 97.§ (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a 
cigaretta hossza nem haladja meg a 9 centimétert] 

2 Cigaretta jövedéki adó [Jöt. 97.§ (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a 
cigaretta hossza meghaladja a 9 centimétert, de rövidebb, mint 18 centiméter] 

3 Cigaretta jövedéki adó [Jöt. 97.§ (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a 
cigaretta hossza 18 centiméter vagy annál hosszabb, de rövidebb, mint 27 
centiméter] 

5 Szivar, szivarka jövedéki adó [Jöt. 97.§ (2) bek. b) pont] 
6 Egyéb fogyasztási dohány jövedéki adó [Jöt. 97.§ (2) bek. d) pont] 
7 Finomra vágott fogyasztási dohány jövedéki adó [Jöt. 97.§ (2) bek. c) pont]  
A Cigaretta jövedéki adó {Az olyan termék (kivéve a gyógyászati célra használt, 

gyógyhatású anyagot tartalmazó, külön jogszabályban meghatározott 
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezı terméket), amely teljesen vagy 
részben dohánytól eltérı anyagot is tartalmaz, de egyébként megfelel a cigaretta 
kritériumának [Jöt. 96.§ (3) bek. a) pont] 9 cm hosszúságig} 

B Cigaretta jövedéki adó {Az olyan termék (kivéve a gyógyászati célra használt, 
gyógyhatású anyagot tartalmazó, külön jogszabályban meghatározott 
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezı terméket), amely teljesen vagy 
részben dohánytól eltérı anyagot is tartalmaz, de egyébként megfelel a cigaretta 
kritériumának [Jöt. 96.§ (3) bek. a) pont] 9 cm hosszúság felett, de 18 cm alatt} 

C Cigaretta jövedéki adó {Az olyan termék (kivéve a gyógyászati célra használt, 
gyógyhatású anyagot tartalmazó, külön jogszabályban meghatározott 
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezı terméket), amely teljesen vagy 
részben dohánytól eltérı anyagot is tartalmaz, de egyébként megfelel a cigaretta 
kritériumának [Jöt. 96.§ (3) bek. a) pont] 18 cm vagy annál nagyobb, de 
rövidebb, mint 27 cm} 

D Cigaretta jövedéki adó {Az olyan termék (kivéve a gyógyászati célra használt, 
gyógyhatású anyagot tartalmazó, külön jogszabályban meghatározott 
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezı terméket), amely teljesen vagy 
részben dohánytól eltérı anyagot is tartalmaz, de egyébként megfelel a finomra 
vágott fogyasztási dohány kritériumának [Jöt. 96.§ (3) bek. b) pont]} 
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E Cigaretta jövedéki adó {Az olyan termék (kivéve a gyógyászati célra használt, 
gyógyhatású anyagot tartalmazó, külön jogszabályban meghatározott 
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezı terméket), amely teljesen vagy 
részben dohánytól eltérı anyagot is tartalmaz, de egyébként megfelel az egyéb 
fogyasztási dohány kritériumának [Jöt. 96.§ (3) bek. c) pont]} 

E 1 Földgáz energiaadó [Ea tv. 4.§ (2) bek. b) pont] 
6 Villamos energia energiaadó [Ea tv. 4.§ (2) bek. a) pont] 
7 Szén energiaadó [Ea tv. 4.§ (2) bek. c) pont] 

F 

 
B 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 14,50 %, de legfeljebb 
15,49 % ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek.]{az (1) bekezdés a) 
pontjában megjelölt ásványolaj adómértékének 15%-a} 

 
C 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 15,50 %, de legfeljebb 
16,49 % ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek.]{az (1) bekezdés a) 
pontjában megjelölt ásványolaj adómértékének 16%-a} 

 
D 

 } E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 16,50 %, de 
legfeljebb 17,49 % ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek.]{az (1) 
bekezdés a) pontjában megjelölt ásványolaj adómértékének 17%-a} 

 
E 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 17,50 %, de legfeljebb 
18,49 % ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek.]{az (1) bekezdés a) 
pontjában megjelölt ásványolaj adómértékének 18%-a} 

 
F 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 18,50 %, de legfeljebb 
19,49 % ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek.]{az (1) bekezdés a) 
pontjában megjelölt ásványolaj adómértékének 19%-a} 

 
G 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 19,50 %, de legfeljebb 
20,49 % ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek.]{az (1) bekezdés a) 
pontjában megjelölt ásványolaj adómértékének 20%-a} 

 
H 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 20,50 %, de legfeljebb 
21,49 % ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek.]{az (1) bekezdés a) 
pontjában megjelölt ásványolaj adómértékének 21%-a} 

 
J 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 21,50 %, de legfeljebb 
22,49 % ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek.]{az (1) bekezdés a) 
pontjában megjelölt ásványolaj adómértékének 22%-a} 

 
K 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 22,50 %, de legfeljebb 
23,49 % ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek.] az (1) bekezdés 
a) pontjában megjelölt ásványolaj adómértékének 23%-a} 

 
L 
 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 23,50 %, de legfeljebb 
24,49 % ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek.]{az (1) bekezdés a) 
pontjában megjelölt ásványolaj adómértékének 24%-a} 

 
M 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 24,50 %, de legfeljebb 
25,49 % ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek.]{az (1) bekezdés a) 
pontjában megjelölt ásványolaj adómértékének 25%-a} 

 
N 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 25,50 %, de legfeljebb 
26,49 % ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek.]{az (1) bekezdés a) 
pontjában megjelölt ásványolaj adómértékének 26%-a} 

 
P 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 26,50 %, de legfeljebb 
27,49 % ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek.]{az (1) bekezdés a) 
pontjában megjelölt ásványolaj adómértékének 27%-a} 

 
R 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 27,50 %, de legfeljebb 
28,49 % ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek.]{az (1) bekezdés a) 
pontjában megjelölt ásványolaj adómértékének 28%-a} 



 

 39
 

 
S 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 28,50 %, de legfeljebb 
29,49 % ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek.]{az (1) bekezdés a) 
pontjában megjelölt ásványolaj adómértékének 29%-a} 

 
T 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti] legalább 29,50 %, de legfeljebb 
30,00 % ólmozatlan benzin tartalommal [Jöt. 52. § (2) bek.]{az (1) bekezdés a) 
pontjában megjelölt ásványolaj adómértékének 30%-a} 

G  
B 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti, de az MSZ CWA 15293 
hatályos magyar szabvány elıírásainak nem felel meg] [Jöt. 52. § (3) bek. 
alapján, az FB kiegészítı kód szerinti adómérték + 40 000 Ft/ezer liter] 

 
C 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti, de az MSZ CWA 15293 
hatályos magyar szabvány elıírásainak nem felel meg] [Jöt. 52. § (3) bek. 
alapján, az FC kiegészítı kód szerinti adómérték + 40 000 Ft/ezer liter] 

 
D 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti, de az MSZ CWA 15293 
hatályos magyar szabvány elıírásainak nem felel meg] [Jöt. 52. § (3) bek. 
alapján, az FD kiegészítı kód szerinti adómérték + 40 000 Ft/ezer liter] 

 
E 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti, de az MSZ CWA 15293 
hatályos magyar szabvány elıírásainak nem felel meg] [Jöt. 52. § (3) bek. 
alapján, az FE kiegészítı kód szerinti adómérték + 40 000 Ft/ezer liter] 

 
F 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti, de az MSZ CWA 15293 
hatályos magyar szabvány elıírásainak nem felel meg] [Jöt. 52. § (3) bek. 
alapján, az FF kiegészítı kód szerinti adómérték + 40 000 Ft/ezer liter] 

 
G 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti, de az MSZ CWA 15293 
hatályos magyar szabvány elıírásainak nem felel meg] [Jöt. 52. § (3) bek. 
alapján, az FG kiegészítı kód szerinti adómérték + 40 000 Ft/ezer liter] 

 
H 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti, de az MSZ CWA 15293 
hatályos magyar szabvány elıírásainak nem felel meg] [Jöt. 52. § (3) bek. 
alapján, az FH kiegészítı kód szerinti adómérték + 40 000 Ft/ezer liter] 

 
J 
 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti, de az MSZ CWA 15293 
hatályos magyar szabvány elıírásainak nem felel meg] [Jöt. 52. § (3) bek. 
alapján, az FJ kiegészítı kód szerinti adómérték + 40 000 Ft/ezer liter] 

 
K 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti, de az MSZ CWA 15293 
hatályos magyar szabvány elıírásainak nem felel meg] [Jöt. 52. § (3) bek. 
alapján, az FK kiegészítı kód szerinti adómérték + 40 000 Ft/ezer liter] 

 
L 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti, de az MSZ CWA 15293 
hatályos magyar szabvány elıírásainak nem felel meg] [Jöt. 52. § (3) bek. 
alapján, az FL kiegészítı kód szerinti adómérték + 40 000 Ft/ezer liter] 

 
M 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti, de az MSZ CWA 15293 
hatályos magyar szabvány elıírásainak nem felel meg] [Jöt. 52. § (3) bek. 
alapján, az FM kiegészítı kód szerinti adómérték + 40 000 Ft/ezer liter] 

 
N 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti, de az MSZ CWA 15293 
hatályos magyar szabvány elıírásainak nem felel meg] [Jöt. 52. § (3) bek. 
alapján, az FN kiegészítı kód szerinti adómérték + 40 000 Ft/ezer liter] 

 
P 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti, de az MSZ CWA 15293 
hatályos magyar szabvány elıírásainak nem felel meg] [Jöt. 52. § (3) bek. 
alapján, az FP kiegészítı kód szerinti adómérték + 40 000 Ft/ezer liter] 

 
R 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti, de az MSZ CWA 15293 
hatályos magyar szabvány elıírásainak nem felel meg] [Jöt. 52. § (3) bek. 
alapján, az FR kiegészítı kód szerinti adómérték + 40 000 Ft/ezer liter] 
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S 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti, de az MSZ CWA 15293 
hatályos magyar szabvány elıírásainak nem felel meg] [Jöt. 52. § (3) bek. 
alapján, az FS kiegészítı kód szerinti adómérték + 40 000 Ft/ezer liter] 

 
T 

E85 üzemanyag [Jöt. 7. § 37/B. pontja szerinti, de az MSZ CWA 15293 
hatályos magyar szabvány elıírásainak nem felel meg] [Jöt. 52. § (3) bek. 
alapján, az FT kiegészítı kód szerinti adómérték + 40 000 Ft/ezer liter] 

R 

A 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 1. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

B 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 1. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál 

C 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 1. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál 

D 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 2. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál 

E 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 2. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál 

F 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 2. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

G 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 3. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál 

H 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 3. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

I 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 3. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

J 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 4. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

K 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 4. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

 
L 

Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 4. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

M 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 5. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

N 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 5. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 
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P 
Regisztrációs adó tétel  (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 5. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

R 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 6. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál 

S 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 6. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

T 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 6. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

U 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 7. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

V 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 7. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

W 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 7. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

Y 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 8. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

Z 
Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 8. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

1 Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 8. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

2 Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 9. sora) 

3 Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 10. sora) 

7 Áruosztályozási szempontból a regisztrációs adóról szóló Tv-ben megjelölt 
vámtarifaszám alá osztályozandó, de a regisztrációs adó tv. tárgyi hatálya alá 
nem tartozó termék   

8 Mentes a regisztrációs adó alól (2003. évi CXIX. Tv. e) pont)    
9 Tárgyi mentes a regisztrációs adó alól (a 2003. évi CXIX. Tv. 12.§ a)-d) pont és 

f) pontok alapján) 

Q 

A Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 1. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

B Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 1. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

C Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 1. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 
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D Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 2. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

E Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 2. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

F Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 2. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

G Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 3. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

H Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 3. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

I Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 3. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

J Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 4. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

K Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 4. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

L Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 4. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

M Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 5. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

N Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 5. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

P Regisztrációs adó tétel  (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 5. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

R Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 6. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál 

 

S Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 6. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

T Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 6. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál)  

U Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 7. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 



 

 43
 

V Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 7. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

W Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 7. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

Y Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 8. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

Z Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 8. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

1 Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 8. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

W A Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 1. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 550 cm3-ig) 

B Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított mellékletének I. rész 1. pontjának 1. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 550 cm3-ig) 

C Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 1. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 550 cm3-ig) 

D Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 2. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 551-700 cm3) 

E Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 2. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 551-700 cm3) 

F Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 2. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 551-700 cm3) 

G Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 3. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 701-800 cm3-
ig) 

H Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvénnyel megállapított 2006. évi 
CXXXI. törvény 4. sz. melléklet I. rész 1. pontjának 3. sora, 6-8 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén Wankel-motoros 
személygépkocsinál 701-800 cm3-ig) 

 

I Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 3. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 701-800 cm3-
ig) 

J Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 4. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 801-900 cm3-
ig) 
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K Regisztrációs adó tétel  (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 4. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 801-900 cm3-
ig) 

L Regisztrációs adó tétel  (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 4. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 801-900 cm3-
ig) 

M Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 5. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 901-1000 cm3-
ig) 

N Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 5. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 901-1000 cm3-
ig) 

P Regisztrációs adó tétel  (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 5. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 901-1000 cm3-
ig) 

R Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 6. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 1001-1250 cm3-
ig) 

S Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 6. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 1001-1250 cm3-
ig) 

T Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 6. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 1001-1250 cm3-
ig) 

U Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 7. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 1251-1500 cm3-
ig) 

V Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 7. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 1251-1500 cm3-
ig) 

W Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 7. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 1251-1500 cm3-
ig) 

Y Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 8. sora, 8-nál jobb környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 1500 cm3 felett) 

Z Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 8. sora, 6-8 környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 1501 cm3 felett) 
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1 Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 

megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 8. sora, 4-es környezetvédelmi 
osztályba tartozás esetén Wankel-motoros személygépkocsinál 1501 cm3 felett) 

T 

A Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított mellékletének I. része 2. pontjának 1. sora 80 cm3-ig) 

B Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított mellékletének I. része 2. pontjának 2. sora 81-125 cm3-ig) 

C Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított mellékletének I. része 2. pontjának 3. sora 126-500 cm3-ig) 

D Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított mellékletének I. része 2. pontjának 4. sora 501-900 cm3-ig) 

E Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított mellékletének I. része 2. pontjának 5. sora 901 cm3-tıl) 

Y 

A Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 1. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

B Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 1. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

C Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 1. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén Wankel-motoros 
személygépkocsinál  550 cm3-ig) 

D Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 2. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

E Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 2. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

F Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 2. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén Wankel-motoros 
személygépkocsinál 551-700 cm3) 

G Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 3. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

H Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 3. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

I Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 3. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén Wankel-motoros 
személygépkocsinál 701-800 cm3) 

J Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 4. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

K Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 4. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 
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 L Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 4. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén Wankel-motoros 
személygépkocsinál 801-900 cm3) 

M Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 5. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

N Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 5. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

P Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 5. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén Wankel-motoros 
személygépkocsinál 901-1000 cm3 személygépkocsinál) 

R Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 6. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

S Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 6. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

T Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 6. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén Wankel-motoros 
személygépkocsinál 1001-1250 cm3 személygépkocsinál) 

U Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 7. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

V Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 7. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

W Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 7. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén Wankel-motoros 
személygépkocsinál 1251-1500 cm3 személygépkocsinál) 

Y Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 8. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén Otto-motoros személygépkocsinál) 

Z Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 8. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén dízelmotoros személygépkocsinál) 

1 Regisztrációs adó tétel (2003. évi CX. törvény 2006. évi CXXXI. törvénnyel 
megállapított melléklet I. rész 1. pontjának 8. sora, 4-nél rosszabb 
környezetvédelmi osztályba tartozás esetén Wankel-motoros 
személygépkocsinál 1500 cm3 felett személygépkocsinál) 

* Külkereskedelmi forgalomban nem alkalmazandó 
 
 
34a. rovat: Származási ország kód 
 
A 2. rovatnál említett országkódokat kell alkalmazn i. 
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36. rovat: Preferencia 
 
Az ebben a rovatban feltüntetend ı kódok olyan háromjegy ő kódok, melyeket 
az 1. pont alatt feltüntetett egyjegy ő számból és a 2. pont alatt feltüntetett két-
jegyő számból kell képezni. 
 
A következ ı kódokat kell alkalmazni: 
 

1. A kód els ı számjegye 
1. „Erga omnes” tarifális intézkedés 
2. Általános Preferenciális Rendszer (GSP) 
3. a 2 kód szerintit ıl eltér ı tarifális 
4. nincs vámkiszabás a Közösség által kötött vámuni ó-megállapodások 

rendelkezései szerint 
 

2. A kód következ ı két számjegye 

 00 Az alábbi esetek közül egyik sem 
 10 Vámfelfüggesztés 
 15 Vámfelfüggesztés meghatározott célra történ ı felhasználással  

 18 Vámfelfüggesztés az áru különleges jellegének i gazolásával 
 19 Ideiglenes felfüggesztés áruk légialkalmassági bizonyítvánnyal történ ı 

behozatala esetén 

 20 Vámkontingens  

 23 Vámkontingens meghatározott célra történ ı felhasználással  
 25 Vámkontingens az áru különleges jellegének igaz olásával 
 28 Vámkontingens passzív feldolgozás után  

 40 A Közös Vámtarifa szerinti meghatározott célú f elhasználás 
 50 Igazolás az áru különleges jellegér ıl 

 
37. rovat: Eljárás  

 
Elsı alrovat 

Az ebben a rovatban feltüntetend ı négy számjegy ő kódokat egy kétszámje-
győ, a kért vámeljárás jelölésére szolgáló, és egy ezt  követ ı, a megelızı el-
járást jelöl ı kétszámjegy ő kódból kell képezni. A kétszámjegy ő kódok listája 
az alábbiakban szerepel. 

 
A „megel ızı eljárás” azt az eljárást jelenti, amely alá az áru kat a kért eljárás 
alá vonást megel ızıen vonták. 

 
Amennyiben a megel ızı eljárás raktározási eljárás vagy ideiglenes behoza -
tal, vagy amennyiben az áruk vámszabad területr ıl érkeztek, a vonatkozó 
kódokat csak akkor lehet alkalmazni, ha az árukat e zt megel ızıen nem von-
ták gazdasági vámeljárás alá (aktív feldolgozás, pa sszív feldolgozás vagy 
vámfelügyelet melletti feldolgozás) 
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Például: az aktív feldolgozási eljárásban (felfügge sztı eljárás) behozott, 
majd azt követ ıen vámraktározási eljárás alá vont áruk újrakivitel e = 3151 
(nem 3171). (Els ı mővelet = 5100; második m ővelet =7151; újrakivitel =3151) 

 
Ehhez hasonlóan, amennyiben a korábban ideiglenesen  kivitt áruk kerülnek 
újrabehozatalra, a fent említett felfüggeszt ı eljárások valamelyike alá vonás 
azon eljárás alatti egyszer ő behozatalnak min ısül. Az „újrabehozatalt” csak 
akkor kell feltüntetni, ha az árukat szabad forgalo mba bocsátják. 

 
Például: a passzív feldolgozási eljárás alatt kivit t, és újrabehozatalakor vám-
raktározási eljárás alá vont áruk egyidej ő vám- és adójogi szabad forgalom-
ba bocsátása = 6121 (nem 6171). (Els ı mővelet = ideiglenes kivitel passzív 
feldolgozás céljából = 2100; második m ővelet: betárolás vámraktárba = 7121; 
harmadik m ővelet: egyidej ő vám- és adójogi szabad forgalomba bocsátás = 
6121). 

 
Az alábbi listában (a) bet ővel jelzett kódokat nem lehet az eljáráskód els ı 
kódjaként használni, csak a megel ızı eljárás jelölésére. 

 
Például: 4054 = olyan áruk egyidej ő vám- és adójogi szabad forgalomba bo-
csátása, amelyeket egy másik tagállamban megel ızıen aktív feldolgozási el-
járás (felfüggeszt ı eljárás) alá vontak. 

 
 
Az eljárások listája a kódolási célokra: 
 
(Ezen alapelemekb ıl kett ıt kell kombinálni ahhoz, hogy négy számjegy ő kód 
keletkezzen) 
 
00 Ez a kód jelöli, hogy nem volt megel ızı eljárás (a) 
 
01 Az áruk  vámjogiszabad forgalomba bocsátása azok egyidej ő újbóli fel-

adásával a Közösség vámterületének olyan részei köz ötti kereskedelem-
ben, amelyek közül az egyikre a 77/388/EGK tanácsi irányelv rendelkezé-
sei alkalmazandók, míg a másikra ezek a rendelkezés ek nem alkalma-
zandók, illetve a vámterület olyan részei közötti k ereskedelem vonatko-
zásában, amelyekre a fenti rendelkezések nem vonatk oznak.  
(Az eljáráskód elsı két karakterén alkalmazandó kódok leírását követı táblázat ad tá-
jékoztatást arról, hogy mely területek részei a Közösség vámterületének, valamint ar-
ról, hogy mely területeken alkalmazandó a 77/388 EGK irányelv.) 

 
Az áruk vámjogi szabad forgalomba bocsátása azok eg yidej ő újbóli fel-
adásával a Közösség és a Közösséggel vámuniót alkot ó országok közöt-
ti kereskedelem vonatkozásában 

 
Példa:  Harmadik országból érkez ı áru, amelyet Franciaországban 

szabad forgalomba bocsátottak és egyidej őleg a Csatorna-
szigetekre küldtek tovább. 
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02 Vámjogi szabad forgalomba bocsátás az aktív feld olgozási eljárás 
(vámvisszatérítési eljárás) végrehajtása érdekében.  

 
Magyarázat : A Vámkódex 114. cikkének (1) bekezdése b) pontja szerinti 

aktív feldolgozási eljárás (vámvisszatérítési eljár ás). 
 
07 Vámjogi szabad  forgalomba bocsátás raktározási eljárás (kivéve a 

vámraktározási eljárás) alá vonással egyidej őleg. 
 

Magyarázat:  Ezt a kódot akkor kell alkalmazni, ha az árukat sz abad forga-
lomba bocsátásra kerülnek, de hozzáadottérték-adót (ÁFA) 
és az esetleges jövedéki adót még nem fizették meg.  

 
Példák: Importált gépeket szabad forgalomba bocsátanak, de az 

ÁFÁ-t nem fizetik meg . Amíg az áruk adóraktárban vagy más 
engedélyezett helyen vannak elhelyezve, addig az ÁF A fize-
tése felfüggesztettnek tekintend ı. 

 
 ÁFA és jövedéki adók megfizetése nélkül bocsátanak  sza-

bad forgalomba cigarettát. Amíg az áruk adóraktárba n vagy 
más engedélyezett helyen vannak elhelyezve, addig  az ÁFA 
és jövedéki adók fizetése felfüggesztettnek tekinte ndı. 

 
10  Végleges kivitel. 
 

Példa : Közösségi áruk rendes kivitele harmadik országba,  de 
ugyanígy közösségi áruk kivitele a Közösség vámterü letei-
nek olyan részeire, amelyekre a 77/388/EGK tanácsi irányel-
ve rendelkezései nem alkalmazandók. 

 
11 Aktív feldolgozási eljárás (felfüggeszt ı eljárás) keretében helyettesít ı 

árukból el ıállított végtermékek kivitele a behozott áruk eljár ás alá voná-
sát megel ızıen. 

 
Magyarázat: A Vámkódex 115. cikke (1) bekezdésének b) pontja sz erinti 

elızetes kivitel (EX-IM). 
 
Példa:  A harmadik országból érkez ı dohánylevél aktív feldolgozási 

eljárás alá vonását megel ızıen közösségi dohánylevélb ıl 
készült cigaretta kivitele. 

 
21  Ideiglenes kivitel passzív feldolgozási eljárás  keretében. 
 

Magyarázat: A Vámkódex 145–160. cikkében említett passzív feldo lgozási 
eljárások. Lásd még a 22. kódot. 
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22  A 21. kódtól eltér ı ideiglenes kivitel. 
 

Példa:  Passzív feldolgozási eljárás és gazdasági passzív feldolgo-
zási eljárás (3036/94/EK tanácsi rendelet) egyidej ő alkalma-
zása textiltermékekre. 

 
23  Ideiglenes kivitel változatlan állapotban törté nı visszahozatallal. 
 

Példa:  Áruk, pl. minták, szakmai felszerelések stb. ideig lenes kivi-
tele kiállításra. 

 
31  Újrakivitel 
 

Magyarázat:  Nem közösségi áruk felfüggeszt ı gazdasági eljárást követ ı 
újrakivitele. 

 
Példa: Az árukat vámraktározási eljárás alá vonják, majd a zt köve-

tıen az árukra kiviteli nyilatkozatot adnak. 
 
40 Olyan áruk egyidej ő vám- és adójogi szabad forgalomba bocsátása, ame-

lyekre ÁFA-mentesség nem vonatkozik. 
 

Példa: Harmadik országból érkez ı áruk vám és adófizetéssel.  
 
41 Aktív feldolgozási eljárás (visszatérítéses rend szer) alá vont áruk egyide-

jő vám- és adójogi szabad forgalomba bocsátása  
 

Példa: Aktív feldolgozási eljárás alá vonás a behozatali v ámok és 
nemzeti adók megfizetésével. 

 
42 Másik tagállamban ÁFA-mentes áruk egyidej ő vám- és adójogi szem-

pontból történ ı szabad forgalomba bocsátása.  
  

Példa: ÁFA-mentes áruk behozatala adóképvisel ı útján. 
 
43 Az új tagállamok csatlakozását követ ı átmeneti id ıszak alatt egyes ösz-

szegek beszedésével kapcsolatos különleges intézked ések hatálya alá 
tartozó áruk egyidej ő vám- és adójogi szabad forgalomba bocsátása 

 
Példa:  Az új tagállamok csatlakozását követ ı átmeneti id ıszak 

alatt olyan mez ıgazdasági áruk szabad forgalomba bocsá-
tása, melyek az új tagállam és a Közösség többi rés ze közt 
ugyanolyan különleges vámeljárás alá vagy különlege s in-
tézkedés alá esik, mint a csatlakozás után Spanyolo rszág és 
Portugália. 
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45 Áruk egyidej ő szabad forgalomba és ÁFA- vagy jövedéki adó tekint eté-
ben való szabad forgalomba bocsátása és adóraktároz ási eljárás alá vo-
nása. 

 
Magyarázat: ÁFA vagy jövedéki adó megfizetése alóli mentesség a z áruk 

adóraktározási eljárás alá vonásával. 
 
Példák:  Harmadik országból behozott cigarettát vámjogilag szabad 

forgalomba bocsátanak és megfizetik az ÁFÁ-t. Egy a dórak-
tárban vagy más adófelügyelet alatt álló helyiségbe n a jöve-
déki adó megfizetése nélkül lehet az árukat tárolni . 

 
Harmadik országból behozott cigarettát vámjogilag s zabad 
forgalomba bocsátanak és megfizetik a jövedéki adót . Egy 
adóraktárban vagy más adófelügyelet alatt álló hely iségben 
az ÁFA megfizetése nélkül lehet az árukat tárolni. 

 
48 Helyettesít ı termékek egyidej ő vám- és adójogi szabad forgalomba bo-

csátása passzív feldolgozás keretében az ideiglenes en exportálandó 
áruk kivitele el ıtt. 

 
Magyarázat:  Szabvány csere (IM–EX), el ızetes behozatal a Vámkódex 

154. cikke alapján. 
 
49 Közösségi áruk adójogi szempontból szabad forgal omba bocsátása a 

Közösség vámterületének olyan részei közötti keresk edelemben, ame-
lyek közül az egyikre a 77/388/EGK tanácsi irányelv  rendelkezései alkal-
mazandók, míg a másikra ezek a rendelkezések nem al kalmazandók, il-
letve a vámterület olyan részei közötti kereskedele m vonatkozásában, 
amelyekre a fenti rendelkezések nem vonatkoznak. Ár uk adójogi szem-
pontból történ ı szabad forgalomba bocsátása a Közösség és az olyan  
országok közötti áruforgalom keretében, melyekkel a  Közösség vámuni-
ót alkot. 

 
Magyarázat: Az EU olyan részeib ıl származó áruk adójogi szempontból 

történ ı szabad forgalomba bocsátása, amelyekre a hatodik 
irányelv nem alkalmazandó. Az egységes vámokmány ha sz-
nálatát a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 206. cikk e szabá-
lyozza. 

 
Példák: Olyan Martinique-r ıl származó áruk, melyeket Belgiumban 

adójogi szempontból szabad forgalomba helyeznek. 
 

Török áruk, amelyeket Németországban adójogi szempo nt-
ból szabad forgalomba helyeznek. 

 



 

 52
 

51  Aktív feldolgozási eljárás alá vonás (felfügges ztı eljárás). 
 

Magyarázat:  Aktív feldolgozás (felfüggeszt ı eljárás) a Vámkódex 114. 
cikke (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdéséne k a) 
pontja szerint. 

 
53     Ideiglenes behozatali eljárás céljából törté nı behozatal. 
 

Példa:  Ideiglenes behozatal például kiállítási célra. 
 
54 Aktív feldolgozási eljárás alá vonás (felfüggesz tı eljárás) egy másik tag-

államban (anélkül, hogy az árut abban a tagállamban  elızıleg vámjogi 
szempontból szabad forgalomba bocsátották volna). ( a) 

 
Magyarázat: Ez a kód a közösségen belüli áruforgalom megfigyelé sére 

szolgál. 
 
Példa: Harmadik országból származó árut Belgiumban aktív f eldol-

gozási eljárás alá vonják (5100). Az aktív feldolgo zás után 
Németországba szállítják tovább, hogy ott szabad fo rgalom-
ba bocsássák (4054) ill. hogy egy további feldolgoz ás alá 
vonják (5154). 

 
61 Olyan áruk újrabehozatala egyidej őleg vám- és adójogi szempontból tör-

ténı szabad forgalomba bocsátással, amelyekre  ÁFA-ment esség nem 
vonatkozik. 

 
63 Olyan áruk újrabehozatala egyidej őleg vám- és adójogi szempontból tör-

ténı szabad forgalomba bocsátással, amelyekre egy másik  tagállamban 
ÁFA-mentesség vonatkozik. 

 
Példa:  Újrabehozatal passzív feldolgozás vagy ideiglenes kivitel 

után, amennyiben az esetleges ÁFÁ-t az adóképvisel ı terhé-
re szabják ki. 

 
68 Újrabehozatal egyidej őleg vám- és részben adójogi szempontból szabad-

forgalomba bocsátás, és egy a vámáruraktártól eltér ı raktározási eljárás 
alá vonása. 

 
Példa:  Feldolgozott alkoholtermékek, melyeket újra behozn ak és 

jövedéki adóraktárba tárolnak be. 
 
71    Vámraktározási eljárás alá vonás. 
 

Magyarázat: Az áruk vámraktározási eljárás alá vonása. Ez nem z árja ki 
az áru egyidej ő jövedéki vagy ÁFA-adóraktárba történ ı be-
tárolását. 
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76 További feldolgozás nélkül történ ı kivitelre szánt termékek vagy áruk 
vámraktározási eljárás alá vonása vagy vámszabad te rületen történ ı el-
helyezése export-visszatérítés el ızetes kifizetésével (el ıfinanszírozás) 

 
Példa:  Bizonyos el ıfinanszírozott áruk raktározása [A Tanács a 

mezıgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítés  
elızetes kifizetésér ıl szóló 1980. március 4-i, 565/80/EGK 
tanácsi rendelet 5. cikkének (2) bekezdése (HL L 62 ., 
1980.3.7., 5. o.)]. 

 
77 Végtermékek vagy feldolgozás után kivitelre szán t áruk betárolása kivite-

li vámraktárba vagy vámszabad raktárba, illetve vám szabad területre ex-
port-visszatérítés el ızetes kifizetésével (el ıfinanszírozás) 

 
Példa:  Elıfinanszírozott feldolgozott termékek vagy alaptermé kek 

feldolgozásával el ıállított kivitelre szánt áruk raktározása 
(az 565/80/EGK tanácsi rendelet 4. cikkének (2) bek ezdése). 

 
78 Áruk II. típusú ellen ırzés alá tartozó vámszabad területre történ ı betáro-

lása 
 
91 Áruk vámfelügyelet melletti feldolgozás alá voná sa 
 
92 Vámfelügyelet melletti feldolgozás egy másik tag államban (anélkül, hogy 

az árut abban a tagállamban vámjogi szempontból sza bad forgalomba 
bocsátották volna). (a) 

 
Magyarázat:  Ez a kód a közösségen belüli áruforgalom megfigyel ésére 

szolgál. 
 
Példa: Harmadik országból származó árut Belgiumban vámfel-

ügyelet mellett feldolgozzák (9100). A feldolgozás után 
Németországba szállítják tovább, hogy ott szabad fo rga-
lomba bocsássák (4092) ill. hogy egy további feldol gozás 
alá vonják (9192). 
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Állam megne-

vezése 
Állam speciális 

 területe 
Vámterület 

része 
Áfa irányelv alkalmazandó 

Belgium  igen igen 
Dánia  igen igen 
 Feröer-szigetek nem nem 
 Grönland nem nem 
Németország  igen igen 
 Helgoland nem nem 
 Büsingen nem nem 
Spanyolország  igen igen 
 Baleári-szk. igen igen 
 Kanári-szigetek igen nem 
 Ceuta nem nem 
 Melilla nem nem 
Görögország  igen igen 
 Athosz-hegy igen nem 
Franciaország  igen igen 
 Korzika igen igen 

tengerentúli tar-
tományok (me-

gyék) 

Guadalupe 
Francia Guyana 
Martinique 
Réunion 

igen nem 

tengerentúli terü-
letek 

Új-Kaledónia nem nem 
Wallis és Futuna nem nem 
Francia Polinézia nem nem 
Francia Déli területek és az 
Antarktisz francia része 

nem nem 

területi közössé-
gek 

Mayotte nem nem 
Saint Pierre és Miquelón nem nem 

Írország  igen igen 
Olaszország  igen igen 
 Livigno nem nem 
 Campione d’Italia nem nem 
 Luganoi tavak olasz vizei nem nem 
Luxemburg  igen igen 
Hollandia  igen igen 
 Aruba nem nem 

 
Holland Antillák (Bonaire, 
Curaçao, Sint Maartin, Saba, 
Sint Eustatius) 

nem nem 

Portugália  igen igen 
 Azori-szk. igen igen 
 Madeira igen igen 
Nagy Britannia 
és 
Észak-Írország 

 igen igen 

 Csatorna-szigetek igen nem 
 Man-sziget igen igen 

 Gibraltár nem nem 

 
Dhekelia és Akrotiri 
(Sovereign Base Areas) 

igen igen 

tengerentúli terü-
letek 

Anguilla nem nem 
Bermuda nem nem 
Kajmán-szigetek nem nem 
Falkland (Malvin)-szk. nem nem 
Dél-Georgia és Déli-
Sandwich-szk. 

nem nem 
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Állam megne-
vezése 

Állam speciális 
 területe 

Vámterület 
része 

Áfa irányelv alkalmazandó 

Turks and Caicos-szk. nem nem 
Brit Virgin-szk. nem nem 
Montserrat nem nem 
Pitcairn-szk. nem nem 
Szent Ilona (Ascensiont és 
Tristan da Cunha-szk.-t is 
beleértve) 

nem nem 

Brit Antarktiszi Területek nem nem 
Brit Indiai Óceáni Területek nem nem 

Ausztria  igen igen 
Finnország  igen igen 
 Åland-szk. igen nem 
Svédország  igen igen 
Szlovénia  igen igen 
Magyarország  igen igen 
Málta  igen igen 
Szlovákia  igen igen 
Csehország  igen igen 
Lengyelország  igen igen 
Litvánia  igen igen 
Lettország  igen igen 
Észtország  igen igen 
Ciprus  igen igen 
Bulgária  igen igen 
Románia  igen igen  
 Észak-Ciprus nem nem 
Andorra  nem nem 
San Marino  nem nem 

Vatikán  nem nem 
Monaco  igen igen 

 
Második alrovat 

 
1. Ahol ezt a rovatot valamely közösségi eljárás me gjelölésére használják, 
egy alfabetikus karakterb ıl és azután két alfanumerikus karakterb ıl álló kódot 
kell alkalmazni. Az els ı karakter az intézkedés típusát jelöli az alábbi mó don: 
 

Aktív feldolgozás:     Axx 
Passzív feldolgozás:   Bxx 
Vámmentesség:     Cxx 
Ideiglenes behozatal:   Dxx 

Mezıgazdasági termékek: Exx 
Egyéb:        Fxx 
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Aktív feldolgozás (AF) 
(Közösségi Vámkódex 114. cikke) 

 
 

Eljárás Kód 

Behozatal  

Áruk AF -eljárás alá vonása (felfüggeszt ı eljárás) tejb ıl és tejtermé k-
bıl elıállított végtermék el ızetes kivitele után 

A01 

Áruk AF -eljárás alá vonása (felfüggeszt ı eljárás) külföldi katonai 
használat céljával 

A02 

Áruk AF -eljárás alá vonása (felfüggeszt ı eljárás) a kontinentális t a-
lapzatra való újrakivitel céljából 

A03 

Áruk AF-eljárás alá vonása (felfüggeszt ı eljárás)(csak ÁFA) A04 

Áruk AF -eljárás alá vonása (felfüggeszt ı eljárás)(csak ÁFA)  a kont i-
nentális talapzatra való újrakivitel céljából 

A05 

Áruk AF -eljárás alá vonása (vámvisszatérítési eljárás) külf öldi kat o-
nai használat céljával  

A06 

Áruk AF -eljárás alá vonása (vámvisszatérítési eljárás) a kontinentális 
talapzatra való újrakivitel céljából 

A07 

Áruk AF -eljárás alá vonása (vámvisszatérítési eljárás) jöve déki adó 
felfüggesztés nélkül 

A08 

Kivitel  

Tejbıl és tejtermékb ıl elıállított végtermékek A51 

Végtermékek AF-eljárás alá vonása (felfüggeszt ı eljárás) (csak ÁFA) A52 

Végtermékek AF -eljárás alá vonása külföldi katonai használat célj á-
val 

A53 

 

Passzív feldolgozás (PF) 

(Közösségi Vámkódex 145. cikke) 

 

Eljárás Kód 
Behozatal  
Végtermékek újrabehozatala abba a tagállamba, ahol a vámokat me g-
fizették 

B01 

Végtermékek újrabehozatala garanciális javítás után  B02 
Végtermékek újrabehozatala garanciális csere után B03 
Végtermékek újrabehozatala passzív fel dolgozást és meghatározott 
célú felhasználáson alapuló ÁFA-felfüggesztést köve tıen 

B04 

Végtermékek újrabehozatala részleges vámmentességge l, ahol a 
feldolgozási m ővelet költségét tekintik a vámérték kiszámítása 
alapjának  (2454/93/EGK bizottsági rendelet 591 cikk) 

B05 

Kivitel  
AF-ra behozott áruk PF-eljárás keretében történ ı javítási célú kivitele B51 
AF-ra behozott áruk garanciális cserére történ ı kivitele B52 



 

 57
 

Eljárás Kód 
PF harmadik országgal kötött megállapodás alapján, adott esetben 
PF-ÁFÁ-val együtt 

B53 

Csak PF-ÁFA B54 
 

Vámmentesség 

(918/83/EGK tanácsi rendelet) 

 

Eljárás  Cikk 
száma Kód  

Behozatali vámok alóli mentesség    
A lakóhelyüket a Közösségbe áthelyez ı természetes szem é-
lyek személyes vagyontárgyai 

2 C01 

Házasság alkalmából behozott árucikkek (kelengyé k és házta r-
tási célú ingóságok) 

11.1 C02 

Házasság alkalmából behozott árucikkek (házasságköt és al-
kalmából szokás szerint adott ajándékok) 

11.2 C03 

Öröklés útján szerzett személyes vagyontárgy  16 C04 
Háztartási célú ingóságok másodlagos lakóhelyül szo lgá ló i n-
gatlan berendezéséhez 

20 C05 

Elıírt iskolai ruházatok, iskolai célú anyagok és egyé b, iskol á-
val összefügg ı háztartási célú ingóságok 

25 C06 

Elhanyagolható érték ő küldemények  27 C07 
Magánszemély által magánszemélynek küldött csomagkü lde-
mények 

29 C08 

Tevékenységeknek harmadik országb ól a Közösségbe való 
áthelyezésekor behozott tárgyi eszközök és egyéb be rendezé-
sek 

32 C09 

Szabad foglalkozást őzı személyekhez vagy non -profit tev é-
kenységet folytató jogi személyekhez tartozó tárgyi  eszközök 
és egyéb berendezések 

38 C10 

Oktatási, tudomán yos és kulturális anyagok; az I. mellékletben 
felsorolt tudományos m őszerek és készülékek. 

50 C11 

Oktatási, tudományos és kulturális anyagok; a II. m ellékletben 
felsorolt tudományos m őszerek és készülékek. 

51 C12 

Oktatási, tudományos és kulturális anyago k; tudományos m ő-
szerek és készülékek (tartalék alkatrészek, alkotóe lemek, tarto-
zékok) 

53 C13 

A Közösségen kívüli tudományos kutatóintézetek vagy  szerv e-
zetek által nem kereskedelmi céllal behozott felsze relések 

59a. C14 

Kutatási célokra szánt laboratórium i állatok és biológiai vagy 
kémiai anyagok 

60 C15 

Emberi eredet ő gyógyászati anyagok, valamint vércsoport és 
szövettípus meghatározására szolgáló reagensek 

61 C16 

Orvostudományi kutatásokban, az orvosi diagnózis fe lállítás á-
ban és a gyógykezelésben történ ı használatra szánt eszközök 
és berendezések 

63a. C17 
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Eljárás  Cikk 
száma Kód  

Gyógyszertermékek min ıségellen ırzésére szolgáló összeh a-
sonlító anyagok 

63c. C18 

Nemzetközi sporteseményeken használt gyógyszerészet i te r-
mékek 

64 C19 

Árucikkek jótékonysági vagy emberbaráti szervezete k részére  65 C20 
A III. mellékletben felsorolt vakok használatára sz olgáló ár u-
cikkek 

70 C21 

Maguk a vak személyek által saját használatra behoz ott, a IV. 
melléklet árucikkek 

71, elsı 
francia 
bekez-
dés 

C22 

Bizonyos intézmények vagy szervezetek által vak s zemélyek 
használatára behozott, a IV. melléklet szerinti áru cikkek 

71, má-
sodik 
francia 
bekez-
dés 

C23 

Olyan árucikkek más fogyatékos személyek (kivéve a vakokat) 
részére, melyeket maguk a fogyatékos személyek hozn ak be 
saját használatra 

72; 74 C24 

Olyan ár ucikkek más fogyatékos személyek (kivéve a vakokat)  
részére, melyeket bizonyos intézmények vagy szervez etek 
hoznak be  

72; 74 C25 

Katasztrófa áldozatainak javára behozott áruk  79 C26 
Tiszteletbeli kitüntetések vagy díjak  86 C27 
Nemzetközi kapcsolatokkal  összefüggésben kapott ajándékok  87 C28 
Uralkodók vagy államf ık által használandó árucikkek  90 C29 
Kereskedelmi promóció céljára behozott árucikkek  91 C30 
Kereskedelmi promóció céljára behozott nyomtatványo k és 
reklámanyagok 

92 C31 

Szakmai vásárokon va gy hasonló rendezvényeken felhasznált 
vagy elfogyasztott termékek 

95 C32 

Vizsgálati, elemzési vagy tesztelési célokra behozo tt árucikkek  100 C33 
A szerzıi jogokat vagy az ipari és kereskedelmi szabadalmi 
jogokat véd ı szervezetek részére küldött szállítmányok 

107 C34 

Idegenforgalmi tájékoztató anyagok  108 C35 
Különféle dokumentumok és árucikkek  109 C36 
Szállításuk ideje alatt az árucikkek rakodásához és  védelméhez 
használt segédanyagok 

110 C37 

Állatok szállításakor használt alom, abrak és takar mányok  111 C38 
Szárazföldi gépjárm ővekben lév ı üzemanyag és ken ıanyagok  112 C39 
A háborús áldozatok emlékm őveinek vagy temet ıinek létesít é-
séhez, fenntartásához vagy díszítéséhez használt an yagok 

117 C40 

Koporsók, urnák és temet ıi díszít ıtárgyak  118 C41 
Kiviteli vámok alóli mentesség    
A mezıgazdasági tevékenységnek a Közösségb ıl harmadik 
országba történ ı áthelyezése idején exportált háziállatok 

120 C51 
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Eljárás  Cikk 
száma Kód  

Az állatok számára az exportálásuk ideje alatt szük séges abrak 
és takarmányok 

126 C52 

 

Ideiglenes behozatal 

(Közösségi Vámkódex és annak végrehajtási rendelete ) 

 

Eljárás 
2454/93/EGK 

bizottsági 
rendelet cikke  

Kód  

Raklapok 556 D01 
Szállítótartályok/konténerek 557 D02 
Szállítóeszközök 558 D03 
Az utasok személyes használati tárgyai, illetve spo rtcélú 
áruk 563 D04 

Tengerészeknek szánt jóléti anyagok 564 D05 
Katasztrófák következményeinek elhárítására szánt a nya-
gok 565 D06 

Orvosi, sebészeti vagy laboratóriumi felszerelés 56 6 D07 
Állatok 567 D08 
A határövezet jellegzetességeivel összhangban álló tevé-
kenységekre szánt javak 567 D09 

Hang-, kép- vagy adatfeldolgozási információhordozó  áruk 568 D10 
Reklámanyag 568 D11 
Szakmai felszerelés 569 D12 
Pedagógiai anyagok és tudományos felszerelések 570 D13 
Töltött göngyöleg 571 D14 
Üres göngyöleg 571 D15 
Öntıformák, dombor nyomó szerszámok, nyomólemezek, 
rajzok, vázlatok, mér ı, ellenırzı és tesztel ı mőszerek és 
más hasonló cikkek 

572 D16 

Különleges szerszámok és eszközök 572 D17 
Kísérletek tárgyát képez ı áruk 573, a) pont D18 
A kielégít ı eredmény ő elfogadási tesztekre von atkozó re n-
delkezéseket tartalmazó adásvételi szerz ıdéssel kapcsolat-
ban behozott áruk 

573, b) pont D19 

Kísérletek végrehajtására használt árura 573, c) po nt D20 
Minták 574 D21 
Termelési eszközök pótlására szolgáló áruk  575 D22  
Kiállításra szánt vagy nyilvános eseményen felhaszn ált áru 576, (1) bek. D23 
Jóváhagyás érdekében behozott áruk (két hónap) 576,  (2) bek. D24 

Mővészeti tárgyak, gy őjteménydarabok és régiségek 576, (3) bek., 
a) pont D25 

Az újonnan el ıállítottakon kívüli áru, amelyet aukció útján  
történ ı értékesítés érdekében hoznak be 

576, (3) bek., 
b) pont D26 
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Eljárás 
2454/93/EGK 

bizottsági 
rendelet cikke  

Kód  

Pótalkatrészek, tartozékok és felszerelések 577 D27  
Gazdasági hatással nem járó különleges helyzetekben  be-
hozott áruk 578, b) pont D28 

Alkalmanként és három hónapot nem meghaladó id ıtar tam-
ra behozott áruk 578, a) pont D29 

 Vámkódex 
cikke Kód  

Részleges vámmentességgel járó ideiglenes behozatal  142 D51 
 

Mezıgazdasági termékek 

 

Eljárás Kód 

Behozatal   
Bizonyos romlandó áruk vámértékének meghatározása e gységértékek 
használatával (173–177. cikk) 

E01 

Behozatali átalányérték (pl. 3223/94/EGK rendelet)  E02 
Kivitel   
Kiviteliengedély -köteles mez ıgazdasági termékek, melyekre visszatér í-
tést kérnek (I. mellékletben szerepl ı áruk) 

E51 

Nem kiviteliengedély -köteles mez ıgazdasági termékek, melyekr e visz-
szatérítést kérnek (I. mellékletben szerepl ı áruk) 

E52 

Kis mennyiségekben kiszállított, nem kiviteliengedély -köteles mez ı-
gazdasági termékek, melyekre visszatérítést kérnek (I. mellékletben 
szerepl ı áruk) 

E53 

Visszatérítésigazolás -köteles mez ıgazdasá gi termékek, melyekre vi sz-
szatérítést kérnek (I. mellékletben nem szerepl ı áruk) 

E61 

Nem visszatérítésigazolás -köteles  mez ıgazdasági termékek, melyekre 
visszatérítést kérnek (I. mellékletben nem szerepl ı áruk) 

E62 

Kis  mennyiségekben  kiszállított, nem vis szatérítésigazolás -köteles 
mezıgazdasági termékek, melyekre visszatérítést kérnek (I. melléklet-
ben nem szerepl ı áruk) 

E63 

Kis mennyiségekben kiszállított mez ıgazdasági termékek, melyekre 
visszatérítést kérnek és amelyeket a minimális elle nırzési tétel számí-
tásánál nem vesznek figyelembe. 

E71 

 

Egyéb 

 

Eljárás Kód 

Behozatal   
Tértiáruk behozatali vámmentessége (Vámkódex, 185. cikk)  F01 



 

 61
 

Eljárás Kód 

Tértiáruk behozatali vámmentessége (különleges körü lmények a 
2454/93/EGK bizottsági rendelet 844. cikk (1) bekez dése szerint: mez ı-
gazdasági termékek) 

F02 

Tértiáruk behozatali vámmentessége (különleges körü lmények a 
2454/93/EGK bizottsági rendelet 846. cikk (2) bekezdése szerint: javítás 
vagy helyreállítás) 

F03 

Kivitel vagy újrakivitelt követ ıen a Közösségbe visszaszállított vé g-
termékek (Vámkódex, 187. cikk) 

F04 

Vámfelügyelet melletti feldolgozás, amennyiben a ga zdasági feltételek 
teljesítettnek kell tekinteni (2454/93/EGK bizottsá gi rendelet 552. cikk, 
(1) bekezdés, els ı albekezdés) 

F11 

Behozatali vámmentesség olyan harmadik orsz ág felségvizein kinyert 
tengeri halászati és egyéb tengeri termékekre, mely eket egy tagállam-
ban lajstromozott vagy nyilvántartásba vett, ezen o rszág lobogója alatt 
hajózó hajók nyernek ki 

F21 

Behozatali vámmentesség olyan termékekre, melyeket harmadik 
ország felségvizein kinyert tengeri halászati és eg yéb tengeri 
termékek bıl egy tagállamban lajstromozott vagy nyilvántartásb a vett, 
ezen ország zászlója alatt hajózó feldolgozó hajó f edélzetén állítanak 
elı 

F22 

Passzív feldolgozási eljárás után jövedéki adó felf üggesztése nélkül 
raktározási eljárás alá vont áruk 

F31 

Aktív f eldolgozási eljárás után jövedéki adó felfüggesztés e nélkül ra k-
tározási eljárás alá vont áruk 

F32 

II. ellenırzési típusú vámszabad területi eljárás alá vonás u tán jövedéki 
adó felfüggesztése nélkül raktározási eljárás alá v ont áruk 

F33 

Vámfelügyelet mell etti feldolgozási eljárás után jövedéki adó felfü g-
gesztése nélkül raktározási eljárás alá vont áruk 

F34 

Rendezvények vagy eladás céljából ideiglenesen beho zott áruk szabad 
forgalomba bocsátása, a szabad forgalomba bocsátásr a vonatkozó 
vámáru-nyilatkozat e lfogadásának id ıpontjában hatályban lév ı 
tehermegállapítási szabályok alkalmazásával 

F41 

Végtermékek szabad forgalomba bocsátása, amennyiben  azok a rájuk 
vonatkozó behozatali vámok hatálya alá esnek (Vámkó dex, 122. cikk, a) 
pont) 

F42 

Aktív feldolgozási e ljárás alá vont áruk vagy végtermékek szabad fo r-
galomba bocsátása kiegyenlít ı kamat nélkül (2454/93/EGK bizottsági 
rendelet 519. cikk, (4) bekezdés) 

F43 

Kivitel   
Katonai célú kivitel  F51 
Élelmiszerellátás  F61 
Élelmiszerellátás kiviteli visszatérítésre jogosult árukkal  F62 
Élelmiszerraktárba történ ı betárolás (a 800/1999/EGK rendelet 40 –43. 
cikke) 

F63 

Élelmiszerellátásra szánt áruk élelmiszerraktárból történ ı kitárolása  F64 
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Alapanyag visszaszállítása tértiáruként. 1AA 
Ellenszolgáltatás nélküli felajánlás 8AA 
Vámfelügyelet mellett történı megsemmisítés 8BB 
Vámmentesség nemzetközi szerzıdés alapján (2003. évi CXXVI. törvény 62.§) 8CC 
Vámmentesség a 918/83/EGK tanácsi rendelet 133. cikk (1) a) pontja alapján 8CD 
Utasok által nem kereskedelmi jelleggel vámfizetés nélkül behozott személyi pogy-
gyász 

8CU 

Vámbevétel (vámtartozás, nem közösségi adók és díjak) megfizetése a Btk. 312.§ 
(1) bek. szerint minısülı vétség alapján 

9BX 

Végtermékek újrabehozatala nem garanciális javításból, passzív feldolgozási eljá-
rásban 

9PJ 

Végtermékek újrabehozatala nem garanciális cserével, passzív feldolgozási eljárás-
ban 

9PC 
 

Jogellenes forgalomba hozatal 9XX 
 
Azokban az esetekben, amikor a fenti kódok közül egyik sem felel meg a tényleges eljárás-
nak, behozatali és kiviteli eljárásban is az eljáráskód utolsó három számjegyeként 000-át kell 
feltüntetni. 

Az alkalmazandó eljáráskódok 
 
 
 

KÓD 
A 37. ROVAT MÁSODIK 
ALROVATÁBAN SZÓBA 

JÖHETİ KÓDOK 
LEÍRÁS 

Végleges kivitel 

1000 
000, C51, C52, E51, E52, 
E53, E61, E62, E63, E71, 
F51, F61, F62 

Végleges kivitel (elızmény nélkül). 

1040 
000, F51 Végleges kivitel, vám- és adójogi szabad forga-

lomba bocsátást követıen. 

1041 
000, 1AA, A51, F51 Végleges kivitel, vámvisszatérítéses aktív feldol-

gozást követıen. 

1042 
000, F51 Végleges kivitel, Vámjogi szempontból történı 

szabad forgalomba bocsátást követıen.  
 

1045 
000, F51 Végleges kivitel, vám- és adójogi szempontból 

történı szabad forgalomba bocsátás, jövedékiadó-
felfüggesztést követıen.  

1076 

E51, E52, E53, E61, 
E62,E63, E71, F62 

Végleges kivitel. Elıfinanszírozott, feldolgozott 
termékek vagy áruk vámraktározási vagy 
vámszabadterületi eljárás alá vonását követı, 
változatlan állapotban történı kivitel.  
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KÓD 
A 37. ROVAT MÁSODIK 
ALROVATÁBAN SZÓBA 

JÖHETİ KÓDOK 
LEÍRÁS 

1077 

E51, E52, E53, E61, E62, 
E63, E71, F62 

Végleges kivitel. Elıfinanszírozott feldolgozott 
termékek vagy olyan termékek, melyeket a fel-
dolgozás után kivitelre szántak, vámraktárba, 
vámszabad területre vagy vámszabad raktárba 
történı raktározása után. 
 

1100 

000 Aktív feldolgozási eljárás (felfüggesztı eljárás) 
keretében helyettesítı árukból elıállított végter-
mékek kivitele a behozott áruk eljárás alá vonását 
megelızıen 

Ideiglenes kivitel 
2100 

000 Ideiglenes kivitel, passzív feldolgozási eljárás 
keretében. 

2140 
000 Ideiglenes kivitel, passzív feldolgozási eljárás 

keretében, vám- és adójogi szabad forgalomba 
bocsátást követıen. 

2151 
000, B51, B52 Ideiglenes kivitel, passzív feldolgozási eljárás 

keretében, aktív feldolgozási eljárást követıen 
(felfüggesztı eljárás). 

2200 
000 A 21-es kódtól eltérı ideiglenes kivitel. (pl.: textil 

termékek passzív feldolgozása). 

2300 
000, F51 Ideiglenes kivitel változatlan állapotban való 

visszahozatal céljával. 

Újrakivitel  

3141 

000, E51, E52, E53, E61, 
E62, E63, E71, F62, F63, 
F64 

Export-visszatérítés rendszerében végzett 
újrakivitel aktív feldolgozás vám-visszatérítéses 
rendszer, vám- és adójogi szempontból történı 
szabad forgalomba bocsátást követıen. 

3151 
000, A51 Újrakivitel, aktív feldolgozási eljárást követıen 

(felfüggesztı eljárás). 

3153 
000, F51 Újrakivitel, ideiglenes behozatali eljárást követı-

en. 

3154 

000, E51, E52, E53, E61, 
E62, E63, E71, F62, F63, 
F64 

Export-visszatérítés rendszerében végzett 
újrakivitel aktív feldolgozási eljárás alá vonás 
(felfüggesztı eljárás) egy másik tagállamban 
(anélkül, hogy az árut abban a tagállamban 
elızıleg vámjogi szempontból szabad forgalomba 
bocsátották volna) követıen. 

3171 
000 Újrakivitel, vámraktározási eljárást követıen. 

 

3191 
000, A51, F51, F61 Újrakivitel, vámfelügyelet melletti feldolgozást 

követıen. 
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Szabad forgalomba bocsátás 

0100 

000 Az áruk vámjogi szabad forgalomba bocsátása 
azok egyidejő újbóli feladásával a Közösség 
vámterületének olyan részei közötti 
kereskedelemben, amelyek közül az egyikre a 
77/388/EGK tanácsi irányelv rendelkezései 
alkalmazandók, míg a másikra ezek a 
rendelkezések nem alkalmazandók, illetve a 
vámterület olyan részei közötti kereskedelem 
vonatkozásában, amelyekre a fenti rendelkezések 
nem vonatkoznak.  Az áruk vámjogi szabad forgalomba bocsátása 
azok egyidejő újbóli feladásával a Közösség és a 
Közösséggel vámuniót alkotó országok közötti 
kereskedelem vonatkozásában. 

0200 000, A06, A07, A08 Aktív feldolgozás vámvisszatérítéses eljárás 

4000 

000, 8AA, 8BB, 8CC, 8CD, 
8CU, 9BX, 9XX, C01, C02, 
C03, C04, C05, C06, C07, 
C08, C09, C10, C11, C12, 
C13, C14, C15, C16, C17, 
C18, C19, C20, C21, C22, 
C23, C24, C25, C26, C27, 
C28, C29, C30, C31, C32, 
C33, C34, C35, C36, C37, 
C38, C39, C40, C41, E01, 
E02,  F21,  F22 

Vám- és adójogi szempontból történı szabad for-
galomba bocsátás. 

4010 
F01, F02, F03, F04 Vám- és adójogi szempontból történı szabad 

forgalomba bocsátás végleges kivitelt követıen 
(belföldi tértiáru). 

4051 
000, F04, F42, F43, 8CC Vám- és adójogi szempontból történı szabad 

forgalomba bocsátás aktív feldolgozási eljárást 
követıen. 

4053 
000, F41, 8CC Vám- és adójogi szempontból történı szabad for-

galomba bocsátás ideiglenes behozatalt követıen. 

4054 
000 Vám- és adójogi szempontból történı szabad 

forgalomba bocsátás másik tagállamban végzett 
aktív feldolgozási eljárást követıen. 

4071 
000, 8CC Vám- és adójogi szempontból történı szabad for-

galomba bocsátás vámraktározást követıen. 

4091 
000, 8CC Vám- és adójogi szempontból történı szabad 

forgalomba bocsátás vámfelügyelet melletti 
feldolgozást követıen. 

4100 
000, A06, A07, A08 Aktív feldolgozás vámvisszatérítéses rendszer, 

vám- és adójogi szempontból történı szabad for-
galomba bocsátással. 
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4200 

000, 8CC, 8CD, 9XX, C01, 
C02, C03, C04, C05, C06, 
C07, C08, C09, C10, C11, 
C12, C13, C14, C15, C16, 
C17, C18, C19, C20, C21, 
C22, C23, C24, C25, C26, 
C27, C28, C29, C30, C31, 
C32, C33, C34, C35, C36, 
C37, C38, C39, C40, C41, 
E01, E02, F21,  F22 

Egyidejő vám- és adójogi szabad forgalomba 
bocsátása ÁFA-mentes szállítással egy másik 
tagállamba 

4210 

F01, F02, F03, F04 Vámjogi szempontból történı szabad forgalomba 
bocsátás végleges kivitelt követıen. Tértiáruk 
behozatali vámmentessége  
 

4251 
000, F04, F42, F43, 8CC Vámjogi szempontból történı szabad forgalomba 

bocsátás, aktív feldolgozási eljárás (felfüggesztı 
eljárás) után. 

4253 
000, F41, 8CC Vámjogi szempontból történı szabad forgalomba 

bocsátás, ideiglenes behozatali eljárást követıen. 

4271 
000, 8CC Vámjogi szempontból történı szabad forgalomba 

bocsátás, vámraktározást követıen. 

4291 
000, 8CC Vámjogi szempontból történı szabad forgalomba 

bocsátás, vámfelügyelet melletti feldolgozást kö-
vetıen. 

4292 

000, 8CC Vámjogi szempontból történı szabad forgalomba 
bocsátás, egy a közösség másik tagállamban tör-
tént vámfelügyelet melletti feldolgozást követıen.  
 

4500 
000, 8CC, 8CD Vám- és adójogi szempontból történı szabad for-

galomba bocsátás, jövedékiadó-felfüggesztéssel. 
4510 F01 Vám- és adójogi szempontból történı szabad for-

galomba bocsátás, jövedékiadó-felfüggesztéssel, 
végleges kivitelt követıen.  

4900 

000 Közösségi áruk adójogi szempontból szabad 
forgalomba bocsátása a Közösség azon részei 
között, melyeken a 77/388/EGK irányelv elıírásai 
alkalmazandóak, és az olyan részei között, 
melyeken ezek az elıírások nem érvényesek, 
valamint az olyan részek közötti áruforgalom 
vonatkozásában, melyeken ezek az elıírások nem 
alkalmazandóak. Áruk adójogi szempontból 
történı szabad forgalomba bocsátása a Közösség 
és az olyan országok közötti áruforgalom 
keretében, melyekkel a Közösség vámuniót alkot. 

Aktív feldolgozás 
5100 000, A01, A02, A03 Aktív feldolgozás (felfüggesztı eljárás). 

5121 
000, A01, A02, A03 Aktív feldolgozás (felfüggesztı eljárás), passzív 

feldolgozási eljárást követıen. 
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5122 
000, A01, A02, A03 Aktív feldolgozás (felfüggesztı eljárás), 21-es 

kódtól eltérı passzív feldolgozási eljárást követı-
en (pl.: textil termékek). 

5154 

000, A01, A02, A03 Aktív feldolgozás (felfüggesztı eljárás), más tag-
államban aktív feldolgozást (felfüggesztı eljárás) 
követıen.  
 

5171 
000, A01, A02, A03 Aktív feldolgozási eljárás alá vonás (felfüggesztı 

eljárás), vámraktározást követıen. 

Ideiglenes behozatal 

5300 

000, D01, D02, D03, D04, 
D05, D06, D07, D08, D09, 
D10, D11, D12, D13, D14, 
D15, D16, D17, D18, D19, 
D20, D21, D22, D23, D24, 
D25, D26, D27, D28, D29, 
D51 

Ideiglenes behozatal. 

53RV 
D51 Vámteher kiszabása részleges vámmentesség ese-

tén kézi feldolgozással 
 

Újrabehozatal 

6121 
000, B01, B02, B03, B05, 
F01, 9PJ, 9PC 
 

Újrabehozatallal egyidejőleg vám- és adójogi 
szempontból történı szabad forgalomba bocsátás, 
passzív feldolgozást követıen. 

6122 

000, B01, B02, B03, B05 
F01, 9PJ, 9PC  

Újrabehozatallal egyidejőleg vám- és adójogi 
szempontból történı szabad forgalomba bocsátás, 
21-es kódtól eltérı passzív feldolgozási eljárást 
követıen (pl.: textil termékek). 

6123 
000 Újrabehozatallal egyidejő vám- és adójogi 

szempontból történı szabad forgalomba bocsátás, 
ideiglenes kivitelt követıen. 

6171 F01 Újrabehozatallal egyidejőleg vám és adójogi 
szempontból történı szabad forgalomba bocsátás, 
vámraktározást követıen.  

6321 

000, B01, B02, B03, B05 
F01, 9PJ, 9PC  

Újrabehozatallal egyidejő vám- és adójogi szem-
pontból történı szabad forgalomba bocsátás, áfa 
mentes szállítással egy másik tagállamba, passzív 
feldolgozást követıen. 

6322 

000, B01, B02, B03, B05 
F01, 9PJ, 9PC  

Újrabehozatallal egyidejő vám- és adójogi szem-
pontból történı szabad forgalomba bocsátás, áfa 
mentes szállítással egy másik tagállamba, 21-es 
kódtól eltérı passzív feldolgozást követıen (pl.: 
textil termékek). 

6323 

000 Újrabehozatallal egyidejő vám- és adójogi 
szempontból történı szabad forgalomba bocsátás, 
áfa mentes szállítással egy másik tagállamba, 
ideiglenes kivitelt követıen. 
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6371 F01 Újrabehozatal egyidejőleg vám- és adójogi szem-
pontból történı szabad forgalomba bocsátással, 
ÁFA-mentes szállítással egy másik tagállamba, 
vámraktározást követıen.  

Vámraktározás 
7100 000 Vámraktárba történı betárolás 

7121 
000, F31 Vámraktárba történı betárolás, passzív feldolgo-

zást követıen. 

7122 
000 Vámraktárba történı betárolás, 21-es kódtól eltérı 

passzív feldolgozást követıen (pl.: textil termé-
kek). 

7151 
000 Vámraktárba történı betárolás, aktív feldolgozási 

eljárást (felfüggesztı eljárás) követıen. 

7600 

000 Elıfinanszírozott feldolgozott termékek vagy áruk 
vámraktározási eljárás alá vonása vagy vámsza-
badterületre történı vitele változatlan állapotban 
történı kivitel céljából. 

7700 

000 Elıfinanszírozott feldolgozott termékek vagy 
olyan termékek, melyeket a feldolgozás után kivi-
telre szántak, vámraktárba, vámszabad területre 
vagy vámszabad raktárba történı beraktározása. 

Vámfelügyelet melletti feldolgozás 
9100 000, F11 Vámfelügyelet melletti feldolgozás. 

9171 
000, F11 Vámfelügyelet melletti feldolgozás, vámraktáro-

zást követıen. 

9192 

000, F11 Vámfelügyelet melletti feldolgozás, a közösség 
egy másik tagállamban történt vámfelügyelet mel-
letti feldolgozást követıen.   
 

 
40. rovat: Gy őjtı vámáru-nyilatkozat / el ıokmány 
 
Ebben a rovatban alfanumerikus kódokat kell megadni . 
 
Minden kód három különböz ı elembıl áll. Az elemeket egy köt ıjel (-) választja 
el egymástól. Az els ı elem (a1), melyre három különböz ı bető használható, a 
három alábbiakban megadott kategória megkülönböztet ésére szolgál. A máso-
dik, an..3 formájú elem, amely számjegyekb ıl vagy bet őkbıl, vagy számjegyek 
és betők kombinációjából állhat, jelöli az okmánytípust. A  harmadik elem 
(an..20) az okmány azonosításához szükséges adatoka t, mint az azonosítószám 
vagy más egyértelm ő hivatkozási szám leírására szolgál. 
 
1. Az elsı elem (a1): 

Győjtı vámáru-nyilatkozat = X 
Elsı vámáru-nyilatkozat = Y 
Elıokmány = Z 
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2. A második elem (an..3): 
 

Válassza ki „Az okmányok rövidítésének jegyzéké”-b ıl az okmány rövidíté-
sét! 

 
Ez a jegyzék tartalmazza a „CLE” kódot is az áru ny ilvántartásba történ ı be-
jegyzésének id ıpontjára és azonosítószámára (Közösségi Vámkódex 76 . 
cikk, (1) bekezdés (c) pont. Az id ıpont a következ ıképpen kódolandó: 
ÉÉÉÉHHNN. 

 
3. A harmadik elem (an..20): 
 

Itt az azonosítószámot vagy egy más olyan hivatkozá st kell megadni, amely 
alapján az okmány azonosítható.  

 
Példák: 

 
- az elıokmány egy T1 árutovábbítási okmány, amelyet a rend eltetési vámhi-
vatal a „238544” szám alatt vett nyilvántartásba. A  kód így „Z–821–238544” 
lesz [A „Z” jelenti az el ıokmány jelleget, a „821” az árutovábbítási eljárást  és 
a „238544” az okmány nyilvántartási számát (ill. az  MRN-t az NCTS-
mőveletek esetén)]  
- Győjtı vámáru-nyilatkozatként egy „2222” sz. cargo manife stet használnak; 
ennek alapján az „X–785–2222” kódot kell képezni. ( „X” jelenti a gy őjtı vám-
áru-nyilatkozatot, a „785” a cargo manifestet és a „2222” a manifeszt 
azonosítószámá .) 

- Az áruk nyilvántartásba történ ı bejegyzése 2002. február 14-én történt. A 
kód így Y-CLE-20020214-5 lesz. (Az Y jelenti az ere deti bejelentést, a CLE 
nyilvántartásba történ ı bejegyzést, az id ıpont 20020214 számjegyei az évet 
(2002), a hónapot (02) és a napot (14) valamint az (5) bejegyzés azonosító-
számát.) 

 
Az okmányok rövidítésének jegyzéke 

 
Szállítótartály -jegyzék (konténerjegyzék)  235 
Rakományjegyzék  270 
Csomagjegyzék  271 
Pro-forma számla  325 
Kereskedelmi számla  380 
Házi fuvarlevél  703 
Győjtı hajóraklevél  704 
Hajóraklevél  705 
CIM fuva rlevél  (vasút)  720 
SzMGSz kísérıjegyzék  722 
Tehergépkocsi fuvarlevél  730 
Légi fuvarlevél  740 
A légitársaság által kiadott légi fuvarlevél  (master air waybill)  741 
Csomagkártya (postai csomag)  750 
Multimodális/kombinált fuvar okmány  760 
Cargo Manifes t 785 
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Rakodási jegyzék (bordereau)  787 
Közösségi árutovábbítási nyilatkozat – vegyes küldemények 
(T) 

820 

Közösségi küls ı árutovábbítási nyilatkozat (T1) 821 
Közösségi bels ı árutovábbítási nyilatkozat (T2) 822 
T5 ellenırzı példány  823 
TIR Igazolvány  952 
ATA Igazolvány  955 
Nyilvántartásba történ ı bejegyzés hivatkozási szá-
ma/idıpontja 

CLE 

INF 3 adatlap  IF3 
INF 8 adatlap  IF8 
Manifes zt – egyszer ősített eljárás  MNS 
Közösségi bels ı árutovábbítási nyilatkozat  – 340c cikk, (1) 
bekezdés 

T2F 

T2M T2M 
Egyéb ZZZ 

 
Amennyiben a fenti okmányt az EV alapján állítják k i, akkor a rövidítésnek tar-
talmaznia kell az 1. rovat 1. alrovatában feltüntet endı kódokat (IM, EX, CO és 
EU). 
 
41. rovat: Kiegészítı mértékegység: 
 

Jelölés Leírás Különös mértékegység 
% vol Térfogat % ASV 
ct/l Hordképesség tonnában CCT 
100 p/st 100 darab CEN 
c/k Karát szám (1 metrikus karát = 2 x 10-4 kg) CTM 
kg DHS Kilogramm dihidrosztreptomicin DHS 
100 kg 100 kilogramm DTN 
EUR Euró EUR 
gi F/S Hasadóanyag izotópgramm GFI 
g Gramm GRM 
GT Bruttóregisztertonna (28316 m3) GRT 
HL/B° Hektoliter Balling-(Plató-)fok HBF 
hl Hektoliter HLT 
100 m 100 méter HMT 
hl alc. 100% Hektoliter tiszta alkohol HPA 
kg 
C5H14ClNO 

100 % kolinklorid tartalomra számítva KCC 

tonne KCl Tonna kálium-klorid KCL 
kg Kilogramm KGM 
1000 l 1 000 liter KLT 
kg met.am. 100 % metil-amin tartalomra számítva KMA 
kg N 100 % N hatóanyag-tartalomra számítva KNI 
kg H2O2 100 % H2O2 hatóanyag-tartalomra számítva KNS 
kg KOH 100 % KOH hatóanyag-tartalomra számítva  KPH 
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Jelölés Leírás Különös mértékegység 
kg K2O 100 % K2O hatóanyag-tartalomra számítva KPO 
kg P2O5 100 % P2O5 hatóanyag-tartalomra számítva KPP 
kg 90% sdt 90 % szárazanyag-tartalomra számítva KSD 
kg NaOH 100 % NaOH hatóanyag-tartalomra számítva KSH 
kg U Kg urántartalom KUR 
l alc. 100% Liter tiszta alkohol (100 %) LPA 
l Liter LTR 
1000 p/st 1 000 darab MIL 
1000 pa 1 000 pár (intézkedéstípus 468 és 469) MPR 
m2 Négyzetméter MTK 
m3 Köbméter MTQ 
m Méter MTR 
1000 kWh 1 000 kilowattóra MWH 
p/st Darabszám NAR 
ce/el Rekeszek száma NCL 
pa Párok száma NPR 
TJ Terajoule (felsı főtıérték) TJO 
1000 kg Tonna TNE 

 
 
43. rovat: Értékelési mód (É.M.) 
 
A behozott áruk értékelési módjára a következ ı kódok alkalmazandóak: 
 

Kód  (a Közösségi Vámkódex vona t-
kozó cikke) 

Mód 

1 29., 1. bekezdés  Behozott áruk ügyleti é rtéke  
2 30., 2 bekezdés. a) pont  Azonos áruk ügyleti értéke  
3 30., 2 bekezdés. b) pont  Hasonló áruk ügyleti értéke  
4 30., 2 bekezdés. c) pont  Következtetéses módszer  
5 30., 2 bekezdés. d) pont  Számított érték  
6 31. Vámérték -meghatározás a Közö s-

ségben rendelkezésre álló adatok 
alapján [„fall-back” (tartalék)-
módszer] 

 
44. rovat: Különleges megjegyzések/benyújtott okmán yok/igazolások és enge-
délyek  
 
1. Különleges megjegyzések 
Egy ötjegy ő numerikus kód használatos különleges vámjogi megje gyzésekre. 
Ezt a kódot a vonatkozó megjegyzés mögé kell tenni,  kivéve, ha a közösségi 
elıírások arról rendelkeznek, hogy a szöveget a kód he lyettesítse. 
 
Példa: Az egyszer ősített kiviteli eljárás keretében a kiviteli árunyi latkozat 3. 

példányán az „Egyszer ősített kivitel” megjegyzést kell feltüntetni. (280.  
cikk, 3 bekezdés). Így a 44. rovatba a következ ıt kell beírni: „Egyszer ősí-
tett kivitel – 30100” 
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A közösségi jog el ıírja hogy egyes különleges megjegyzéseket a 44. rov attól 
eltérı rovatokban kerüljenek feltüntetésre. Ezen megjegyz ések kódolására 
azonban ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a 4 4. rovatban feltünteten-
dı megjegyzésekre. Amennyiben a közösségi jogszabályo kból nem t őnik ki, 
hogy melyik rovatokban tüntetend ı fel a különleges megjegyzés, akkor azt a 
44. rovatban kell feltüntetni. 
 
A Közösség valamennyi különleges megjegyzését ezen melléklet végén lév ı 
lista tartalmazza. 
 
A Tagállamok rendelkezhetnek különleges nemzeti meg jegyzésekr ıl, amennyi-
ben azok kódolására más szabályok vonatkoznak, mint  a különleges közösségi 
megjegyzések kódolására. 
 
2. Benyújtott okmányok, igazolások és engedélyek 
 

a) A vámáru-nyilatkozat alátámasztására benyújtott okmányokat, igazolá-
sokat és közösségi vagy nemzetközi engedélyeket egy  négyjegy ő alfa-
numerikus kód formájában kell feltüntetni, amelyet egy azonosítószám-
nak vagy más egyértelm ő hivatkozásnak kell követnie. Az okmányok, 
igazolások és engedélyek listáját, ill. azok kódjai t a TARIC-adatbázis tar-
talmazza.  

 
b) Ami a vámáru-nyilatkozat alátámasztására benyújt ott nemzeti okmányo-

kat, igazolásokat és engedélyeket illeti, ezeket eg y numerikus és három 
azt követ ı alfanumerikus karakter formájú kód formájában kell  beírni 
(pl.: 2123, 34d5), amelyet adott esetben egy azonos ítószám vagy más 
egyértelm ő hivatkozás követ. A négy karakter az adott tagálla m nómen-
klatúráján alapuló kódokat képvisel.  

 
Az okmányokat, igazolásokat és engedélyeket ill. azok kódjait az alábbi táblázat tartalmazza. 

 
TARIC szerinti engedélyek 

 
X001 Exportengedély AGREX 
L001 Importengedély AGRIM 
Y009 Textiltermék újrabehozatala passzív feldolgozás után a 3036/94/EK rendelet szerint 
E012 Exportengedély "kulturális javak" (3911/92/EGK közösségi rendelkezés) 
X002 A kettıs felhasználású termékekre vonatkozó kiviteli engedély (1334/2000 rendelet és 

módosításai). 
E013 Exportengedély, amelyet a Bizottság azután ad ki, hogy ellenırizte, a feltételek megfe-

lelnek a 2037/2000/EK rendelet (HL L 244.szám) 11. cikkében foglaltaknak 
E014 Exportengedély tejtermékekre 
E015 A 638/03/EK sz. rendelet (HL L 93) szerinti exportengedély 
C024 Import engedély, a 2640/98/EK (HL L 335) rendeletben meghatározott feltételekkel 

összhangban 
L097 Valamely Tagállam illetékes hatóságai által kiállított, a Közösség egész területén érvé-

nyes importengedély 
I001 Valamely Tagállam illetékes hatóságai által kiállított, a Közösség egész területén érvé-
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nyes importengedély (84,85,86,87/98/EK sz. rendeletek) 
I003 Valamely Tagállam illetékes hatóságai által kiállított, a Közösség egész területén érvé-

nyes importengedély 
L100 A Közösség által kiadott importengedély - (ózonréteget károsító) "ellenırzött anyagok" 
L114 Importengedély (1469/2002/ESZAK - HL L 222) 
L113 Importengedély (602/2002/ESZAK - HL L 195) 
L108 Importengedély az alábbi bejegyzésekkel: a származási ország vagy országok (a 

legkevésbé fejlett fejlıdı országokra vonatkozó, a 2501/2001/EK rendelet I. 
mellékletének H oszlopában szereplı ország vagy országok), a nyers cukor fehér 
cukorban kifejezett mennyisége, "a 2501/2001/EK rendelet 9 (5) cikke szerint 
importált nyers cukor finomításra. 09.4305 sz. vámkontingens". 

U011 Importengedély a 896/2001/EK rendelet (HL L 126) szerinti megjegyzéssel 
L079 Importengedély textil termékekre 
L109 Importengedély az alábbi bejegyzéssel: "A (980/2005/EK rendelet I. mellékletében 

szereplı 
országból) származó, a 980/2005/EK Tanácsi rendelet 12(5) cikke alapján importált 
rizs." 

L106 Az 1673/2000/EK rendelet (HL L 193/16) szerinti megfelelıségi igazolás kenderre 
E016 Az illetékes cseh hatóságok által kiállított export igazolás  (925/2003/EK rendelet - L 

131) 
L119 Importengedély - (893/2003/EK rendelet - HL L 333) 
L130 Hozzáférési engedély (banán) hagyományos piaci szereplı részére. Az engedély csak 

új Tagállamban érvényes 
L131 Hozzáférési engedély (banán) nem hagyományos piaci szereplı részére. Az engedély 

csak új Tagállamban érvényes 
C638 Behozatali engedély 
C654 Engedély szigorúan orvosi célokra szánt termékekhez 
L102 Importengedély - 1296/2003/EK rendelet (HL L 183) 
L132 Valamely Tagállam illetékes hatóságai által kiállított, a Közösség egész területén érvé-

nyes importengedély 
Y100 Importengedély AGRIM adatokkal 
L135 A behozatali engedélyt (prekurzorok) annak a tagállamnak az illetékes hatósága bo-

csátja ki, amelyben az importır letelepedett 
X035 A kiviteli engedélyt (prekurzorok) annak a tagállamnak az illetékes hatósága bocsátja 

ki, amelyben az exportır letelepedett. 
N941 Embargó engedély 
E990 Kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára 

használható áruk kiviteli engedélye 
X010 Katonai célú áruk és technológiák kiviteli engedélye (423/2007/EK rendelet és mellék-

letei) 
X011 Katonai célú áruk és technológiák kiviteli engedélye (329/2007/EK rendelet és mellék-

letei) 
X012 A kiviteli engedély, annak a tagállamnak az illetékes hatósága által kibocsátva, amely-

ben az exportır letelepedett 
C052 Exportengedély korlátozás alá esı termékekre és technológiákra 
L134 Importengedély korlátozás alá esı termékekre és technológiákra 
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Nemzeti engedélyek 
 

1001 Aktív feldolgozás felfüggesztı engedély 
1002 Passzív feldolgozás eljárás engedélye (2454/93/EGK sz. rendelet HL L 253) 
1003 Vámfelügyelet melletti feldolgozás engedélye 
1004 Meghatározott célra történı  felhasználási engedély 
1005 Elektronikus vám elé állításra szóló engedély 
1006 Elfogadott exportıri engedély 
1007 Engedélyezett címzetti engedély 
1008 Engedélyezett feladói engedély 
1009 Halasztott fizetési engedély (tételenkénti) 
1010 Halasztott fizetési engedély (heti összevonással) 
1011 Halasztott fizetési engedély (havi összevonással) 
1017 Korlátozott felhasználású kezességvállalási engedély 
1018 Vámraktár engedély ("A" típusú) 
1019 Vámraktár engedély ("A" típusú, élelmiszerellátó raktárként is jóváhagyva) 
1020 Vámraktár engedély ("B" típusú) 
1021 Vámraktár engedély ("C" típusú) 
1022 Vámraktár engedély ("C" típusú, élelmiszerellátó raktárként is jóváhagyva) 
1023 Vámraktár engedély ("D" típusú) 
1024 Vámraktár engedély ("D" típusú, élelmiszerellátó raktárként is jóváhagyva) 
1025 Vámraktár engedély ("E" típusú) 
1026 Vámraktár engedély ("E" típusú, élelmiszerellátó raktárként is jóváhagyva) 
1027 Vámraktár engedély ("F" típusú) 
1028 Vámszabadterületi engedély (II. ellenırzési típusú) 
1029 Vámszabadterületi/vámszabadraktári engedély (I. ellenırzési típusú) 
1030 Vámügynöki engedély 
1032 Elıírt útvonal használata alóli mentesség engedélye 
1033 Átmeneti megırzési raktárra szóló engedély 
1034 Szellemi tulajdonjog védelmére kiadott engedély 
1035 Összkezesség vállalási engedély (TC 31) 
1036 Kezesség-, vagy biztosítéknyújtás alóli mentesség engedélye      (TC 33) 
1037 Különleges rakományjegyzék használatára szóló engedély 
1038 Különleges vámzárak használatára szóló engedély 
1039 Egységes Vámáru-nyilatkozattól eltérı nyomtatvány benyújtására szóló engedély 
1040 Egyszerősített vámérték használatára szóló engedély 
1041 Vámértékbevallás benyújtása alóli mentesség engedélye 
1042 Okmány benyújtása alóli mentesség engedélye 

1045 
Egységes Vámáru-nyilatkozat adattartalmának CD-n történı benyújtására szóló enge-
dély 

1046 Alanyi vámmentességrıl szóló engedély 
1047 Könyvelés szerinti elkülönítés engedélye 
1048 TC 32 egyedi garanciajegy forgalmazására kiadott engedély 
1049 Aktív feldolgozás vám visszatérítéses engedély 
1055 A.TR. engedélyezett exportıri engedély 
1056 Áfa-raktár engedély "A" típusú vámraktár esetén  

1057 
Írásbeli árunyilatkozat benyújtásának kötelezettsége alóli mentesség engedély - áruto-
vábbítási eljárásban 

1058 Általános felhasználású kezességvállalási engedély 
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1059 Önadózásra feljogosító engedély, 10 milliárd Ft-, feletti termékexport esetén 
1060 Önadózásra feljogosító engedély, 20 milliárd Ft-, feletti termékexport esetén 
1061 Általános forgalmi adó biztosítéknyújtás alóli mentesség  
1062 Általános forgalmi adó összegének 50 %-os biztosítására vonatkozó engedély  
1063 Regisztrációs adó kötegelt befizetési engedély 
1064 TIR eljáráshoz kapcsolódó engedélyezett címzetti engedély 

1066 
Áruk közösségi jellegének bizonyítására szolgáló dokumentumok illetékes vámhivatal 
általi záradékolás nélküli használatára vonatkozó engedély 

1067 Megbízható vámadós engedélye 

1068 
Aláírás alól mentesített, T5 áru felhasználásának és/vagy rendeltetésének ellenırzésé-
re szolgáló okmány  

1069 Engedélyes mérlegelı engedély  
1070 Engedély árunyilatkozat ellenırzés nélküli elfogadására  

1071 
Számítógépes vámárunyilatkozat-feldolgozó rendszer felhasználásával kinyomtatott 
EV benyújtására szóló engedély  

1080 
Becsült tömeg alkalmazási engedély az export-visszatérítési rendszerben (15/2004. 
(IV.5.) PM rendelet 59. § (3) bekezdés d) pontja) 

2001 
Aktív feldolgozás felfüggesztı eljárás egyszerősített engedély (egyszerősített bejelen-
tés és/vagy helyi) 

2002 
Passzív feldolgozás eljárás egyszerősített engedély(egyszerősített bejelentés és/vagy 
helyi) (2454/93/EGK sz. rendelet HL L 253) 

2003 
Vámfelügyelet melletti feldolgozás egyszerősített engedély (egyszerősített bejelentés 
és/vagy helyi) 

2004 
Meghatározott célra történı felhasználás egyszerősített engedély (egyszerősített beje-
lentés és/vagy helyi) 

2013 
Szabad forgalomba bocsátás egyszerősített engedély (egyszerősített bejelentés és/vagy 
helyi)  

2014 
Szabad forgalomba bocsátás egyszerősített engedély nemzetközi gyorspostaforgalom-
ban (egyszerősített bejelentés és/vagy helyi)  

2015 
Szabad forgalomba bocsátás egyszerősített engedély nemzetközi postaforgalomban 
(egyszerősített bejelentés és/vagy helyi) 

2018 
Vámraktár ("A" típusú) egyszerősíett engedély(egyszerősített bejelentés és/vagy he-
lyi) 

2019 
Vámraktár ("A" típusú, élelmiszerellátó raktárként is jóváhagyva) egyszerősített en-
gedély (egyszerősített bejelentés és/vagy helyi) 

2021 
Vámraktár ("C" típusú) egyszerősített engedély(egyszerősített bejelentés és/vagy he-
lyi) 

2022 
Vámraktár ("C" típusú, élelmiszerellátó raktárként is jóváhagyva) egyszerősített enge-
dély (egyszerősített bejelentés és/vagy helyi) 

2023 
Vámraktár ("D" típusú) egyszerősített engedély, amely a szabad forgalomba bocsátás-
ra irányuló helyi vámkezelési eljáráson túlmenıen más egyszerősítést(egyszerősített 
bejelentés és/vagy helyi) tartalmaz 

2024 
Vámraktár ("D" típusú, élelmiszerellátó raktárként is jóváhagyva) egyszerősített 
engedély, amely a szabad forgalomba bocsátásra irányuló helyi vámkezelési eljáráson 
túlmenıen más egyszerősítést (egyszerősített bejelentés és/vagy helyi) tartalmaz 

2025 
Vámraktár ("E" típusú) egyszerősített engedély (egyszerősített bejelentés és/vagy he-
lyi) 

2026 
Vámraktár ("E" típusú, élelmiszerellátó raktárként is jóváhagyva) egyszerősített enge-
dély (egyszerősített bejelentés és/vagy helyi) 
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2049 
Aktív feldolgozás vám visszatérítéses eljárás egyszerősített engedély (egyszerősített 
bejelentés és/vagy helyi) 

2051 Kiviteli eljárás egyszerősített engedély (egyszerősített bejelentés és/vagy helyi) 

2052 
Kiviteli eljárás egyszerősített engedély nemzetközi gyorspostaforgalomban (egyszerő-
sített bejelentés és/vagy helyi) 

2053 
Kiviteli eljárás egyszerősített engedély nemzetközi postaforgalomban (egyszerősített 
bejelentés és/vagy helyi) 

2055 Ideiglenes behozatal egyszerősített engedély (egyszerősített bejelentés és/vagy helyi) 

2060 
Kiviteli eljárás egyszerősített helyi engedély, kiegészítı árunyilatkozat benyújtása 
nélkül (Biz. r. 285. cikk 2. bek.) 

2061 
Kiviteli eljárás egyszerősített helyi engedély nemzetközi gyorspostaforgalomban, ki-
egészítı árunyilatkozat benyújtása nélkül (Biz. r. 285. cikk 2. bek.) 

2062 
Kiviteli eljárás egyszerősített helyi engedély nemzetközi postaforgalomban, kiegészítı 
árunyilatkozat benyújtása nélkül (Biz. r. 285. cikk 2. bek.) 

3120 Importengedély és származási bizonyítvány   
3134 Központi Közlekedésfelügyelet forgalombahozatali engedélye 
3135 Alanyi áfamentességre szóló engedély 
3136 Regisztrációs adó megfizetése alóli alanyi mentesség engedélye 
3137 ÁNTSZ engedély 
3138 ÁOGYTI engedély 
3139 CEMT engedély 
3140 Élelmiszerellátó raktárra szóló engedély 
3141 Fegyver- és lıszerkísérı okmány 
3142 Frekvencia Gazdálkodási Intézet behozatali engedélye 
3143 Gépjármő forgalmi engedély 
3144 Hírközlési Felügyelet behozatali engedélye 
3145 Hullaszállítási engedély vagy belföldi tisztiorvos által kiadott engedély 
3147 Környezet és Természetvédelmi Fıfelügyelıség engedélye 
3148 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium engedélye 
3149 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium termékdíj-mentességre szóló engedélye 
3150 Környezetvédelmi Felügyelıség szakvéleménye megsemmisítéshez 
3151 Magyar Nemzeti Galéria engedélye 
3152 Munkavállalási Engedély 
3153 Muzeális tárgyak behozatalára vonatkozó különbözı múzeumi engedélyek 
3154 Nemzetközi közúti árufuvarozási engedély 
3155 Nemzetközi közúti árufuvarozói engedély 
3156 OGYI engedély 
3157 OKI igazolvány 
3158 OMMI engedély 
3159 ORKI engedély 
3160 Országos Borminısítı Intézet engedélye 
3161 Országos Mőemlékvédelmi Hivatal igazolása 
3162 Recept 
3163 Széchenyi Könyvtár engedélye 
3164 Szerencsejáték Felügyelet behozatali engedélye 
3165 Tartózkodási engedély 
3166 Trófea bíráló bizottság igazolása 

3167 
Vámszabadterületrıl történı belföldi értékesítésre ill. áru vámszabadterületi beszállí-
tására PM engedély 
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3168 ÉMEI engedély 
3169 MKEH által kibocsátott importengedély agrártermékekre 
3170 MKEH által kibocsátott importengedély textiltermékekre 
3171 MKEH által kibocsátott importengedély nem textil (=más ipari) termékekre 
3172 MKEH által kibocsátott importengedély védelmi intézkedések alá tartozó termékekre 

3173 
MKEH által kibocsátott importengedély haditechnikai termékekre (harmadik országos 
kereskedelem) 

3174 
MKEH által kibocsátott által kibocsátott importengedély haditechnikai termékekre, 
mely egyben transzferengedélynek is minısül (EU-n belüli kereskedelem) 

3175 MKEH által kibocsátott importengedély prekurzorokra 
3176 MKEH által kibocsátott egyéb (a fentiektıl eltérı) importengedély 

3177 
MKEH által kibocsátott exportengedély haditechnikai termékekre (harmadik országos 
kereskedelem) 

3178 
MKEH által kibocsátott exportengedély haditechnikai termékekre, mely egyben 
transzferengedélynek is minısül (EU-n belüli kereskedelem) 

3179 MKEH által kibocsátott exportengedély prekurzorokra 
3180 MKEH által kibocsátott egyéb (a fentiektıl eltérı) exportengedély 
3181 MKEH által kibocsátott tranzitengedély haditechnikai termékekre 
3182 Jövedéki engedély 
3183 Adómentes felhasználói engedély 
3184 Adóraktári engedély 

3185 
MVH által kibocsátott export engedély agrártermékekre (amennyiben az ügyfél export 
visszatérítést kíván igénybe venni) 

3186 
MVH által kibocsátott export engedély agrártermékekre (minden esetben exportbizo-
nyítvány köteles termékkör esetében, amennyiben az ügyfél export visszatérítést nem 
kíván igénybe venni) 

3187 MVH által kibocsátott export engedély agrártermékekre (nincs papír alapú engedély) 

3198 
A vámkezelésre bejelentett áruk nem tartoznak a 110/2004. (IV.28.) Korm. rendelet 
hatálya alá 

3204 
A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Unió Bi-
zottsága által kiadott engedély 

3207 Egyszerősített adóraktári engedély 
3208 Nem engedélyköteles termék 

 
 

TARIC szerinti melléklet 
 

A001 Eredet igazolás friss 'EMPEROR' típusú csemegeszılıhöz. 
A004 Eredet igazolás dohányhoz. 
A006 Eredet igazolás marhához és borjúhoz. 
A008 Eredet igazolás "I. osztályú" friss édes narancshoz 
A009 Eredet igazolás friss mineolához . 
A010 Eredet igazolás narancslé sőrítményhez. 
A014 Eredet igazolás HANDI-hez 
A015 Eredet igazolás (kézi szövéső selyem vagy pamut termékekhez) 
A017 Eredet igazolás a 936/97 (HL L 137) sz. határozatban foglaltak szerint 
A018 Igazolás "sajtfondü"  készítményekhez 
A019 Minıségi tanúsítvány (chilei salétromhoz) 
A021 A 264/04/EK sz. rendelet (HL L 46) szerinti eredet igazolás 
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A022 Eredet igazolás "Basmati" rizshez az Európai Közösségekbe történı exporthoz 

A119 
Légi alkalmassági bizonyítvány vagy nyilatkozat a kiadott légi alkalmassági 
bizonyítvány elemeit tartalmazó számlán, vagy a számlához csatolt dokumentumon 

C001 
Áruegyenérték tanúsítvány a 3076/1978 ( HL L367 szám) Tanácsi Rendeletben 
foglaltak szerint 

C003 Statisztikai kimutatás kékuszonyos tonhalról 
C004 Megfigyelési okmány 
C012 Export igazolás tésztafélék Egyesült Államokba való kiviteléhez (P 2-es igazolás)  
C013 IMA 1 igazolás 
C014 V I 1 okmány 

C015 V I 2 kivonat 

C017 V I 1 okmány: a 883/2001/EC közösségi rendelet szerint annotált 
C018 V I 2 okmány: a 883/2001/EC közösségi rendelet szerint annotált kivonatos 
C026 Pedigré vagy leszármazási igazolás a fajta tisztaságáról  
C027 Pedigré vagy leszármazási igazolás     

C028 
Számla, az alábbi hátirattal ellátott számlanyilatkozattal: "Az EK-Mexikó Közös 
Tanácsa által hozott 2/2000 sz. határozat III. mellékletében, II. a függelék 12.1 
megjegyzésében foglalat és specifikus eredetre vonatkozó szabályok. 

C031 
Számla, az alábbi közleményt tartalmazó számlanyilatkozattal: "Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet 29., 87., 98.,100., 105., 111., 138., és 182. sz. szabályai - 
2501/01/EK sz. közösségi rendelet III. fejezete". 

C032 
EXP export igazolás a Közösség 2001/822/EK (HL L 314, 69. oldal) sz. 
rendeletének IV. Mellékletében foglalt feltételeknek megfelelıen. 

C034 Kimberley Közösségi Bizonyítvány 

C036 
950/2006 (HL L 178 szám) Tanácsi Rendeletben foglalt kiegészítı dokumentum 
szerint 

C038 ICCAT statisztikai dokumentum kékúszójú tonhalhoz 
C039 ICCAT statisztikai dokumentum kardhalhoz 

C040 
ICCAT statisztikai dokumentum vagy IOTC statisztikai dokumentum nagyszemő 
tonhalhoz 

C041 ICCAT reexport dokumentum kékúszójú tonhalhoz 
C042 ICCAT reexport dokumentum kardhalhoz 

C043 
ICCAT reexport dokumentum vagy IOTC reexport dokumentum nagyszemő ton-
halhoz 

C044 Igazolás Ásványvíz - NO 
C046 Banánmérlegelési bizonylat 

C049 
1100/2006 (HL L 196 szám) Tanácsi Rendeletben foglalt kiegészítı dokumentum 
szerint 

C050 A 1952/2005 (HL L 317 szám) Tanácsi Rendeletben említett tanúsítvány 

C051 
A Feröer-szigetek Élelmiszer-, állat-egészségügyi és környezetvédelmi szolgálata 
által, a 1381/2007/EK rendelettel (HL L 309 2007.11.27, 24. oldal) összhangban 
kiállított nyilatkozat 

C400 A szükséges "CITES" igazolás bemutatása     
C602 D.V.1 vámértékbevallás pótlapja (D.V.1BIS) 
C603 INF 1 adatlap 
C604 INF 2 adatlap 
C605 INF 3 adatlap 
C606 INF 5 adatlap 
C607 INF 6 adatlap 
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C608 INF 7 adatlap 
C609 INF 8 adatlap 
C610 INF 9 adatlap 
C611 Adatlap 
C612 Közösségi belsı árutovábbítási nyilatkozat, T2F 
C613 CIM fuvarlevél (T 2) 
C614 CIM fuvarlevél (T 2F) 
C615 TR  átadási jegyzék   (T 1) 
C616 TR átadási jegyzék (T 2) 
C617 TR átadási jegyzék (T 2F) 
C618 Légi manifeszt (T 2F) 
C619 Tengeri manifeszt (T 2F) 
C620 T2LF okmány 
C621 T2M okmány 
C622 Az áruk közösségi helyzetét igazoló okmány 
C623 EXP.1 Átrakási bizonyítvány 
C624 302. számú nyomtatvány (Form 302) 
C625 Rajnai Manifest 
C626 Kötelezı érvényő tarifális felvilágosítás 
C627 Kötelezı érvényő származási felvilágosítás 
C628 Egyenértékőségi tanúsítvány / ellenırzı tanúsítvány 
C629 Származási igazolás és tenyésztési bizonyítvány 
C633 Feldolgozási igazolás 
C634 Származási igazolás 
C635 Címke 
C639 Behozatali értesítés 
C640 Határátlépési bizonyítvány 
C641 Fogási dokumentum - import 
C644 Ellenırzési tanúsítvány 
C645 Tanúsítvány katonai felszereléshez 
C647 Kézhezvétel visszaigazolása 
C648 Kicsontozott hús bizonyítvány 
C649 Visszatérítési igazolás 
C651 Adminisztratív kísérıokmány 
C652 Kísérıokmány borászati termékek fuvarozásához 
C653 Igazolás (iraki export) 
C655 Bizonyítvány - a termék igazolása 
C656 Fogási dokumentum - export 
C657 Állategészségügyi Bizonyítvány 
C659 Elızetes írásbeli nyilatkozat 
C660 Kiviteli bejelentés 
C661 Kifejezett beleegyezés 
C662 Behozatali határozat 

C664 
A Bizottság 2454/93/EGK rendeletének 237. cikke szerinti CN22 vámáru-
nyilatkozat. 

C665 
A Bizottság 2454/93/EGK rendeletének 237. cikke szerinti CN23 vámáru-
nyilatkozat. 

C666 A Federal Grain Inspection Service (FGIS) által kiadott igazolás 
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C667 Laboratóriumi vizsgálat 
C668 Az Amerikai Egyesült Államok nedvesırlési ipara által kiadott igazolás 
D003 Eredeti gyártási igazolás 
D005 Kötelezettségvállaló nyilatkozatot tartalmazó kereskedelmi számla 

D006 
CCCME igazolás olyan termékekre, amelyek eladása ármegállapodáshoz kötött 
(1531/2002/EK sz. rendelet) 

D007 
Analízis bizonyítvány, amely valamennyi, a kereskedelmi számlán szereplı 
minıségő áru vegyi összetételét megadja 

D008 Aláírt nyilatkozatot tartalmazó számla 

D009 
Fehéroroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó 
dömpingellenes intézkedésekkel kapcsolatosan, a Bizottság 1818/2006/EK (HL L  
349 3.o.) rendeletével összhangban kibocsátott behozatali engedély 

D010 

Koreai Köztársaságon kívüli országból származó (nem egyedi kialakítású) 
többszörösen összetett DRAM-ok, melyek Koreai Köztársaságon kívüli országból 
származó, vagy Koreai Köztársaságból származó és Samsung által gyártott DRAM-
chipeket és/vagy lapra szerelt DRAM-okat tartalmaznak.<P>A D010-es hivatkozási 
szám eltüntetése az egységes vámokmány 44. rovatában önmagában elégséges, 
további igazoló okmányok benyújtására nincs szükség. 

D011 

DRAM, amely < 10% értékő KR származású, de nem Samsung termékeket 
tartalmaz A nyilatkozattevınek a(z) 2116/2005/EK rendelettel (HL L 340., 7. o.) 
módosított 1480/2003/EK rendelet (HL L 212., 1. o.) mellékletében és 1. cikke (4) 
bekezdésében ismertetett követelményeknek megfelelı nyilatkozatot kell benyújta-
nia.) 

D012 

DRAM, amely >= 10% < 20% értékő KR származású, de nem Samsung termékeket 
tartalmaz A nyilatkozattevınek a(z) 2116/2005/EK rendelettel (HL L 340., 7. o.) 
módosított 1480/2003/EK rendelet (HL L 212., 1. o.) mellékletében és 1. cikke (4) 
bekezdésében ismertetett követelményeknek megfelelı nyilatkozatot kell benyújta-
nia.  

D013 

DRAM, amely >= 20% < 30% értékő KR származású, de nem Samsung termékeket 
tartalmaz A nyilatkozattevınek a(z) 2116/2005/EK rendelettel (HL L 340., 7. o.) 
módosított 1480/2003/EK rendelet (HL L 212., 1. o.) mellékletében és 1. cikke (4) 
bekezdésében ismertetett követelményeknek megfelelı nyilatkozatot kell benyújta-
nia.  

D014 

DRAM, amely >= 30% < 40% értékő KR származású, de nem Samsung termékeket 
tartalmaz A nyilatkozattevınek a(z) 2116/2005/EK rendelettel (HL L 340., 7. o.) 
módosított 1480/2003/EK rendelet (HL L 212., 1. o.) mellékletében és 1. cikke (4) 
bekezdésében ismertetett követelményeknek megfelelı nyilatkozatot kell benyújta-
nia.  

D015 

DRAM, amely >= 40% < 50% értékő KR származású, de nem Samsung termékeket 
tartalmaz. A nyilatkozattevınek a(z) 2116/2005/EK rendelettel (HL L 340., 7. o.) 
módosított 1480/2003/EK rendelet (HL L 212., 1. o.) mellékletében és 1. cikke (4) 
bekezdésében ismertetett követelményeknek megfelelı nyilatkozatot kell benyújta-
nia. 

D016 

DRAM, amely >= 50% értékő KR származású, de nem Samsung termékeket tar-
talmaz  
A nyilatkozattevınek a(z) 2116/2005/EK rendelettel (HL L 340., 7. o.) módosított 
1480/2003/EK rendelet (HL L 212., 1. o.) mellékletében és 1. cikke (4) bekezdésé-
ben ismertetett követelményeknek megfelelı nyilatkozatot kell benyújtania. 

E017 Harmadik országok illetékes hatóságai által kiállított export bizonyítvány 
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I004 
Valamely Tagállam illetékes hatóságai által kiállított, a Közösség egész területén 
érvényes megfigyelési dokumentum 

I005 
Valamely Tagállam illetékes hatóságai által kiállított, a Közösség egész területén 
érvényes megfigyelési dokumentum (1499/2002/EK sz. rendelet, HL L 227) 

K014 Vámkontingens - kimerített vagy nem kért rendelésszám: 09.1558 és 09.1559 
K016 Vámkontingens - kimerített rendelésszám: 09.1588 és 09.1589 
K018 Vámkontingens - kimerített rendelésszám: 09.1512 és 09.1513 
K019 Vámkontingens - kimerített rendelésszám: 09.1514 
L081 Analízis bizonyítvány (2377/02/EK rendelet, L 358) 
L082 Megfelelıségi igazolás (2377/02/EK rendelet, L 358) 
L085 A 1002/2007/EK rendelet (HL L 226) szerinti szállítási igazolás 
L116 "Kimberley" igazolás 
N002 Megfelelıségi igazolás (Certificate of Conformity) 
N003 Minıségi bizonyítvány 
N018 A.TR szállítási bizonyítvány 
N235 Tárolóeszközök jegyzéke 
N271 Csomagolóanyagok jegyzéke 
N325 Pro-Forma számla 
N380 Kereskedelmi számla 
N703 Házi fuvarlevél 
N704 Győjtı hajóraklevél 
N705 Hajóraklevél (bill of lading) 
N710 Tengeri manifeszt (T 1) 
N714 Házi hajóraklevél 
N720 CIM fuvarlevél 
N722 SZMGSZ-kísérıjegyzék 
N730 Tehergépkocsi fuvarlevél 
N740 Légi fuvarlevél 
N741 Légitársaság által kiadott légi fuvarlevél 
N750 Szállítás postán, beleértve a csomagszállítást is 
N760 Multimodális/kombinált fuvarokmány 
N785 Cargo manifest 
N787 Bordereau (rakományjegyzék) 
N820 "T" árutovábbítási nyilatkozat 
N821 Közösségi külsı árutovábbítási nyilatkozat/ egységes árutovábbítás, T1  
N822 Közösségi belsı árutovábbítási nyilatkozat, T2 
N823 T5 ellenırzı példány 
N825 T2L okmány 
N830 Árukiviteli nyilatkozat 
N851 Növényegészségügyi Bizonyítvány 
N852 Egészségügyi bizonyítvány  

N853 
Közös Állat-egészségügyi Beléptetési Okmány (CVED) a 136/2004 (EK) rendelet 
szerint 

N861 Származási bizonyítvány 
N862 Származási nyilatkozat 
N864 Preferenciális származási igazolás (preferenciális számlanyilatkozat; EUR.2) 
N865 "Form A" származási bizonyítvány 
N933 Rakományra vonatkozó nyilatkozat (érkezés) 
N934 Vámértékbevallás (D.V.1)  
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N935 A vámértékbevallás alapjául szolgáló számla 
N951 TIF okmány 
N952 TIR-igazolvány 
N954 EUR.1 Szállítási bizonyítvány 
N955 ATA-igazolvány 

N990 
Engedély gazdasági vámeljárás/meghatározott célú felhasználáshoz kötött 
vámeljárás alkalmazására 

P001 Kukorica és kukorica termékek  
P002 Más gabonatermékek 
P300 Gabonafélék (kiegészítı kód P301-P323) 
P400 Rizs (P401-409 kiegészítı kód alatt) 
P500 Tojás (P501-507 kiegészítı kód alatt) 
P600 Cukor, melasz vagy izoglükóz (P601-626 kiegészítı kód alatt)  
P700 Tej és tejtermékek (P701-P707 kiegészítı kód alatt) 

R001 
Visszatérítési bizonyítvány, ahol az alkalmazandó visszatérítési ráta elızetesen nem 
került rögzítésre 

R002 
Visszatérítési bizonyítvány, ahol az alkalmazandó visszatérítési ráta elızetesen rög-
zítésre került 

R003 
Visszatérítési bizonyítvánnyal nem fedezett, de export-visszatérítés kifizetésével 
támogatható kivitel 

U002 
Származási bizonyítvány mezıgazdasági termékeknek az Európai Közösségekbe 
történı importjához. 

U003 
A 2454/93/EGK rendelet 47. cikkének követelményei szerinti származási bizonyít-
vány 

U004 
A 2454/93/EGK rendelet 55-65. cikkeiben megadott feltételeknek megfelelı 
származási bizonyítvány 

U005 Az illetékes szervek által kiállított származási igazolás 

U014 
"DEROGÁCIÓ - 1613/2000/EK határozat" hátirattal ellátott "FORM A" 
származási bizonyítvány 

U015 
"DEROGÁCIÓ - 1614/2000/EK határozat" hátirattal ellátott "FORM A" származá-
si<P>bizonyítvány 

U016 
"DEROGÁCIÓ - 1615/2000/EK határozat" hátirattal ellátott "FORM A" származá-
si<P>bizonyítvány 

U019 
EUR.1 okmány az alábbi megjegyzéssel: "az EK-Mexikó Vegyesbizottság 2/2000 
számú határozata III. Melléklete II.a Függelékének 12.1 megjegyzésében 
meghatározott specifikus származási szabályok". 

U021 EUR.1 okmány az alábbi megjegyzéssel: "1/2001 sz. derogációs határozat" 
U022 EUR.1 okmány az alábbi megjegyzéssel: "2/2001 sz. derogációs határozat" 

U023 
EUR.1 okmány az alábbi megjegyzéssel: "1/2003 sz. derogációs határozat - Közös-
ségi vámkontinges csökkentése" 

U024 EUR.1 okmány az alábbi megjegyzéssel: "3/2001 sz. derogációs határozat" 
U026 EUR.1 okmány az alábbi megjegyzéssel: "657/2001 sz. derogációs határozat" 

U027 

"Form A" származási bizonyítvány az alábbiak feltüntetésével: "Vámkontingens 
rendelés szám 09.4305 - 1382/2002/EK rendelet", az exportáló kedvezményezett 
országban a cukor berakodásának idıpontja, a kereskedelmi év megnevezé-
se,amelyben a szállítás történt és a 1701 11 10 KN alszám 
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U028 

Form A származási bizonyítvány az alábbiak feltüntetésével: "964/2007/EK 
rendelet", az exportáló kedvezményezett országban a rizs berakodásának idıpontja, 
a kereskedelmi év megnevezése, amelyben a szállítás történt és a 1006 vtsz. 
(nyolcszámjegyő) KN alszáma  

U030 
A következı megjegyzéssel a Form A bizonyítvány 4. rovatában: "A 29, 87, 98, 
100, 105, 111, 138 és 182 számú ILO Egyezmény - 2501/01/EK rendelet III. Cím" 

U031 EUR.1 okmány az alábbi megjegyzéssel: "2001/936/EKsz. derogációs határozat" 
U033 EUR.1 okmány az alábbi megjegyzéssel: "2002/644 sz. derogációs határozat" 
U034 EUR.1 okmány az alábbi megjegyzéssel: "2/2002 sz. derogációs határozat" 
U035 EUR.1 okmány az alábbi megjegyzéssel: "2003/673 sz. derogációs határozat" 

U038 
A származási bizonyítványnak az árumegnevezés rovatában tartalmaznia kell az 
alábbiakat : "házibárányból készült termék" 

U039 
A származási bizonyítványnak az árumegnevezés rovatában tartalmaznia kell az 
alábbiakat : "nem házibárányból" 

U040 

A 2454/93/EGK rendelet 47. Cikkében megadott feltételeknek megfelel&#305; 
származási 
bizonyítvány az alábbi adatok feltüntetésével:  
- KN kód 
- a 1994/06/EK rendelet 5(2) cikke harmadik albekezdése szerinti, az adott 
kvótához szám vagy számok- a 1994/06/EK rendelet 3(2) cikkében meghatározott 
koefficiens kategóriák szerinti teljes nettó tömeg 

U041 
EUR.1 okmány az alábbi megjegyzéssel: "Derogation-Decision No 1/2005" vagy 
"Derrogaçio-Decisio No 1/2005" (CV) 

U042 
EUR.1 okmány az alábbi megjegyzéssel: "Derogation-Decision No 2/2005" vagy 
"Dérogation - Décision N° 2/2005" 

U043 
EUR.1 okmány az alábbi megjegyzéssel: "Derogation - Commission Decision 
2005/578/EC" vagy "Dérogation - Décision 2005/578/CE de la Commission" 

U044 EUR.1 okmány az alábbi megjegyzéssel: "1/2005 sz. derogációs határozat" (TN) 
U045 EUR-MED Szállítási bizonyítvány 
U046 EUR.1 okmány az alábbi megjegyzéssel: "3/2005. sz. derogációs határozat" 
U047 EUR.1 okmány az alábbi megjegyzéssel: "1/2005 sz. derogációs határozat" (MA) 
U048 EUR-MED számlanyilatkozat 

U049 
EUR.1 okmány az alábbi megjegyzéssel: "Derogation-Decision No 2007/167/EK" 
vagy "Dérogation - Décision N° 2007/167/EK" 

U050 
EUR.1 okmány az alábbi megjegyzéssel: "Derogation-Decision No 2007/767/EK" 
vagy "Dérogation - Décision N° 2007/767/EK" 

U052 
"Derogation-Regulation (EC) No 815/2008" hátirattal ellátott "FORM A" szárma-
zási bizonyítvány 

U053 EUR.1 okmány az alábbi megjegyzéssel: "Derogation-Decision 2008/691/EC" 
U056 EUR.1 okmány az alábbi megjegyzéssel: "Derogation-Decision 2008/886/EC" 

U090 
EUR.1 bizonyítvány, amely tanúsítja az Európai Közösségbıl való származást, az 
Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodásnak 
megfelelıen 

U091 
Számlanyilatkozat, amely tanúsítja az Európai Közösségbıl való származást, az 
Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodásnak 
megfelelıen. 

Y001 
Teljes egészében Libanonban elıállított és onnan közvetlenül a Közösség területére 
szállított. 
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Y003 
Teljes egészében Tunéziában elıállított és onnan közvetlenül a Közösség területére 
szállított. 

Y005 
Teljes egészében Algériában elıállított és onnan közvetlenül a Közösség területére 
szállított. 

Y006 Bélyegzılenyomat (minden darab elején/végén) és közvetlenül szállítva 
Y007 Lepecsételt (minden egyes darab) és közvetlenül szállított. 

Y008 
Törökországból közvetlenül a Közösségbe szállított áru. (a Tanács 1997. október 9-
i 2008/97/EK rendelete alapján) 

Y011 
A terméknek meg kell felelnie az alábbi egészségügyi jelölési elıírásoknak:<P>- 
64/433/EGK irányelv I. melléklet XI. fejezet;<P>- 94/65/EK irányelv I. melléklet 
VI. fejezet;<P>- 77/99/EGK irányelv B melléklet VI. fejezet. 

Y013 

Az alábbi bejegyzések valamelyikénak feltüntetése a szállítási bizonyítvány "Meg-
jegyzések" rovatában. 1518//76/EGK rendelet (HL 169/37): Taxe spéciale a 
l'exportation appliquée Sarlig udforselsafgift opkravet      Sonderausfuhrabgabe 
erhoben Special export charge collected Applicata tassa speciale all'esportazione 
Bijzondere uitvoerheffing voldaan. 

Y015 
A nyers gyémántok feltörésbiztos tárolótartályokban történı szállítása és az export 
során a (Kimberley eljárás keretében) alkalmazott pecsétek sértetlensége 

Y016 
Az 1946/2003/EK rendelet elıírásai szerint a Közösség területére közvetlenül szál-
lítva. 

Y017 
Teljes egészében Jordániában elıállított és onnan közvetlenül a Közösség területére 
szállított. 

Y018 
Kecskehús vagy a SARDI, TIMAHDIT, BENI GUIL, AKNOUL, D'AMAN és 
BENI AHSEN fajtájú birkahús 

Y019 Kedvezményes elbánásra irányuló kérelem Izland számára 
Y020 Kedvezményes elbánásra irányuló kérelem Norvégia számára 
Y021 EGT kedvezményes elbánás iránti kérelem 
Y022 A győjtı vámáru-nyilatkozatot benyújtó személy 
Y023 Feladó/exportır 
Y024 Címzett 
Y025 Nyilatkozattevı 
Y026 Képviselı 
Y027 Fuvarozó 
Y028 Fıkötelezett 
Y029 Más engedélyezett gazdálkodó (AEO-tanúsítvány száma) 

Y030 
Az 1039/2008/EK rendelet elıírásai szerint a Közösség területére közvetlenül szál-
lítva. 

Y900 
A vámkezelésre bejelentett áruk nem tartoznak a Washingtoni Egyezmény (CITES) 
hatálya alá 

Y901 A kettıs felhasználású termékek jegyzékében nem szereplı termék. 
Y902 Az intézkedéshez kapcsolódó OZ lábjegyzetekben ismertetett áruktól eltérı áruk  
Y903 A bejelentett áruk nem szerepelnek a kulturális javakat tartalmazó listán. 
Y904 Az intézkedéshez kapcsolódó TR lábjegyzetekben ismertetett áruktól eltérı áruk 

Y905 
Történelmi jelentıségük miatt kizárólag múzeumban nyilvánosan kiállítandó áruk 
vagy orvosi-mőszaki áruk  

Y906 
Az intézkedéshez (708) kapcsolódó TR lábjegyzetekben ismertetett áruktól eltérı 
áruk  
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Y907 

Valamely tagállam katonai vagy polgári személyzete által használandó áruk, 
amennyiben az említett személyzet az EU-nak vagy az ENSZ-nek a rendeltetési 
harmadik országban zajló valamely békefenntartási vagy válságkezelési 
mőveletében, vagy a tagállamok és harmadik országok között a védelem területén 
létrejött megállapodáson alapuló mőveletben vesz részt  

Y908 

A kivitel a tagállamok következı területeire irányul (Grönland, Új-Kaledónia és a 
hozzá tartozó szigetek, Francia Polinézia, Francia Déli és Antarktiszi Területek, 
Wallis- és Futuna-szigetek, Mayotte, St Pierre és Miquelon, Büsingen), feltéve, 
hogy az árukat felhasználó hatóság mind a célországban vagy célterületen, mind 
pedig azon tagállam anyaországi részében, amelyhez az adott célterület tartozik, 
bőnüldözı szervként mőködik  

Y909 Az 1984/2003/EK tanácsi rendelet a bejelentett árukra nem vonatkozik. 

Y911 
A bejelentett áruk nem felelnek meg az intézkedéshez tartozó "MG" lábjegyzetek-
ben leírt áruknak 

Y912 Azon áruk melyekre a 194/2008/EK tanácsi rendelet nem vonatkozik 

Y913 
Export-visszatérítési ráta, a Bizottság 159/2008/EK rendeletével módosított 
800/1999/EK rendeletének 8a. cikke szerint 

Y914 
1000 EUR-nál kisebb összegő export-visszatérítés, a Bizottság 159/2008/EK rende-
letével módosított 800/1999/EK rendelet 8a. cikkének megfelelıen 

Y915 Nyilvántartási azonosító szám 

Y916 
A termék nem tartozik a veszélyes vegyi anyagok kivitelérıl és behozataláról szóló 
689/2008/EK rendelet I. számú mellékletében foglalt rendelkezések hatálya alá. 

Y917 
A termék nem tartozik a veszélyes vegyi anyagok kivitelérıl és behozataláról szóló 
689/2008/EK rendelet V. számú mellékletében foglalt rendelkezések hatálya alá. 

Y919 
Nyilvántartási azonosító szám a 689/2008/EK rendelet 2. cikk (2)i) pontjában sze-
replı vegyi anyagok részére. 

Y920 Az intézkedéshez kapcsolt lábjegyzetben szereplı termékektıl eltérı termék 
Y921 Tilalom alól mentesített áruk 

 
Nemzeti mellékletek 

 

0003 
Adatlap áruk gyártása, feldolgozása vagy javítása céljából, egyik országból a másik-
ba történı ideiglenes kivitelének megkönnyítéséhez 

0004 ADR 
0005 Agrárintervenciós Központ igazolása 
0006 Ajándékozó nyilatkozat 
0007 Alapító okirat 
0008 Alapítványi, közalapítványi nyilvántartásba vételt igazoló irat 

0010 
Állategészségügyi igazolás, az 1504/97/EK (HL L 202, 50. oldal) sz. bizottsági ren-
delet 2. cikkében foglalt feltételekkel összhangban 

0012 Analízisbizonyítvány 
0013 ÁNTSZ szakvélemény megsemmisítéshez 
0014 Anyagfelhasználási kimutatás vámszabadterületi kitároláshoz 
0015 Apportlista 
0020 Átviteli Áru nyomtatvány 
0021 AWB 
0023 Azonosság biztosítását szolgáló fénykép, ábra, (vám)áruleírás 
0024 Bankgarancia 
0025 Bankszámla kivonat 
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0026 Befogadói nyilatkozat 
0027 Beszállítói nyilatkozat 
0028 Biztosítási szerzıdés 
0029 Borkísérı Okmány (BKO) 
0032 Címke a VK-Vhr. 462a cikkében és a 42b mellékletében meghatározva 
0033 CMR 
0034 CN 23 Vámárunyilatkozat 
0035 CN Átadójegyzék 
0036 Csatlakozó igazolvány (ATA Carnet-hoz) 
0037 Csomagjegyzék 
0038 Csomagkártya 
0041 Egyszerősített Kísérı Okmány (EKO) 
0044 Eredet igazolás 
0061 Érkezési- indulási jelentés 
0062 Értéknyilatkozat 
0078 EUR.2 őrlap 
0096 Exportbizonyítvány 
0097 Export-visszatérítési kérelem 
0098 Expressz Áruvevény 
0099 Fedezetigazolás 

0105 
Gazdasági Minisztérium igazolása arról, hogy a beérkezı terméknek nincs hazai 
gyártása 

0106 Gépjármő adólap 
0107 Gépjármő vizsgálólap 
0108 GKM regisztrációs igazolása 
0109 GSP számlanyilatkozat 

0110 
Gyógyszer, szervátültetés, gyógyászati segédeszköz szükségességérıl kezelıorvos, 
intézményvezetı igazolása 

0111 Győjtı árunyilatkozat 
0112 Győjtı hajófuvarlevél 
0113 Hajó fuvarlevél 
0114 HAWB 
0115 Házassági anyakönyvi kivonat 
0116 Hitelintézeti csekk 

0117 
Honvédelmi Minisztérium igazolása arról, hogy a beszerzés Beruházási Program 
keretében bonyolódik 

0118 Humanitárius szállítmányról szóló igazolás 
0119 IFOR vámáru-nyilatkozat 
0121 Igazolás a belföldiesített helyettesítı áru utáni vámteher visszafizetéséhez 
0123 Igazolás áruk ellenszolgáltatás nélküli beérkezésérıl 

0125 
Igazolás közösségi hajók által harmadik ország felségvizein fogott halászati termé-
kekrıl. 

0134 INF 4 adatlap 
0140 Iskolai bizonyítvány 
0141 Jegyzék csıvezetéken, elektromos vezetéken érkezı vagy kiszállított árukról 
0142 Jogosítvány 
0145 Képviseleti, megbízotti nyilatkozat 
0146 Kezességvállalási nyilatkozat 
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0149 
Kiszállítási nyilatkozat jövedéki termék végleges rendeltetéssel történı kiszállításá-
hoz 

0150 Konformitás igazolása 
0151 Konszignáció 
0152 Konszignáció elızetes áruvizsgálatról 

0157 
Közös agrárpolitika keretében kiadott bizonyítvány (VK-Vhr 880. cikk alapján) 
amely tanúsítja, hogy megtették a szükséges intézkedéseket a behozatali, kiviteli 
engedély vagy bizonyítvány érvénytelenítésére 

0158 Közösségi státusz igazolása átmeneti intézkedés hatálya alá tartozó árunál 

0159 
Központi költségvetési szerv nyilatkozata (vámbiztosíték nyújtása alóli mentesség-
hez) 

0160 
Központi költségvetési szerv nyilatkozata arról, hogy a beszerzés kincstári finanszí-
rozás keretében történik 

0162 
Kulturális Örökség Igazgatóságához benyújtott védetté nyilvánításra vonatkozó kér-
lelem másolat 

0163 Külföldi biztosító igazolása káreseményrıl 
0164 Külföldi hatóság igazolása megsemmisülésrıl, megsemmisítésrıl 

0165 
Külföldi hatóság vagy magyar külképviselet igazolása az életvitelszerő külföldi tar-
tózkodásról 

0166 Külföldi kereskedelmi szerzıdés, garanciajegy jótállási, ill. szavatossági szerzıdés 
0167 Külföldi társasági szerzıdés 

0168 
Külképviselet vagy jegyzı igazolása a 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodás 
bejelentésérıl 

0170 Lake Success-i egyezmény alkalmazásához szervezet vezetıjének nyilatkozata 
0172 Leckekönyv 

0173 
Leltár: Külföldi hagyatéki bíróság, közjegyzı, közigazgatási hatóság, ill. magyar 
külképviseleti szerv által záradékolva 

0175 
Magyar Postagalamb Szövetség vagy külföldi szövetség vagy egyesület 
meghívólevele, ill. testületi szövetsége igazolása postagalamb ideiglenes 
behozatalához, kiviteléhez 

0176 Magyarországi hajólajstromba bejegyzés, hajó kapitányának nyilatkozata 
0177 Manifest 
0178 Manipulációmentességi igazolás 
0179 Megelızı vámkezelés okmánya 
0181 Meghatalmazás 
0182 Megsemmisítési jegyzıkönyv 
0183 Menetrend szerinti hajójárat igazolás 
0184 Mérlegjegy 
0185 Mezıgazdasági termékekre vonatkozó "Minıségi tanúsítványok" 
0186 Minıségi bizonylat 
0187 Minıségtanúsító okmány ásványolaj termékekrıl 
0188 Mintakísérı lap 
0189 Mintavételi jegyzıkönyv 

0190 
MNB által adott megbízás jegybanki feladat ellátásához szükséges alapanyag, gép, 
berendezés, alkatrész behozataláról 

0191 MRN 
0193 Munkalap 
0194 Munkaszerzıdés 
0195 MVH hozzájárulás vámraktár élelmiszerellátó raktárként történı mőködéséhez 
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0196 NATO okmány 
0197 NEHITI nyilvántartásba vételi határozata 
0199 Nyilatkozat elıkeverékek és takarmánykeverékek vámkezeléséhez 
0200 Nyilatkozat megsemmisítéshez 
0201 Nyilatkozat takarmány-alapanyagok és adalékanyagok vámkezeléséhez 
0202 Nyilatkozat termékösszetételre vonatkozóan 
0203 Összesítı bejelentés 
0205 Postai készpénz átutalási csekk 
0207 Rakodási Jegyzék 
0208 Rakományjegyzék 
0209 Rakománylista 
0210 Raktanúsítvány 
0211 Rendszeres hajójárat igazolás 
0213 Rovatlap 
0214 SAPARD igazolás 
0217 Szállítási bizonylat ásványolajtermék adóraktárból történı kitárolásához 
0219 Szállítási tanúsítvány 

0221 
Szállítólevél összesítı cseppfolyósított gáz közúti cseppfolyósgázt-szállító tartályko-
csival történı kiszállításához 

0227 
Származási bizonyítvány mezıgazdasági termékek az Európai Gazdasági Közösség-
be történı behozatalához 

0234 Származással kapcsolatos egyéb speciális nyilatkozat 
0236 Személyazonosító igazolvány 
0237 Személyi azonosítóról és lakcímrıl kiállított hatósági igazolvány 
0238 Szervezet vezetıjének nyilatkozata az ingyenes szétosztásról 
0239 SZMGSZ 
0248 TC 10 - Határátlépési igazolás 
0249 TC 11 - Átvételi elismervény 
0250 TC 31 Kezességi Tanúsítvány 
0251 TC 32 Egyedi garanciajegy 
0252 TC 33 Tanúsítvány a biztosítéknyújtás alóli menetességrıl 
0255 Termékkísérı Okmány (TKO) 
0256 Termékkísérı Okmányhoz (TKO) mellékelt "Adófizetés biztosítása" okmány 
0259 TR Átadási Jegyzék 
0260 Triptique 
0261 Útlevél 
0264 Vámbiztosíték/vámtartozás befizetését igazoló nyugta 
0265 Vámértékbevallás 
0266 Vámértékbevallás - pótlap 
0281 Vámkontingens-kérelem nemzeti vámkontingensre 
0282 Vámkontingensre való jogosultság igazolása 

0283 
Vámszabadterületen vagy vámszabad raktárban (I. ellenırzési típusú) lévı közösségi 
áruk vámjogi helyzetének igazolása (Vk. Vhr. 812. cikk és 109. melléklet) 

0284 Vámszempontból megbízhatóság igazolása 
0285 Vámteher-kalkuláció 
0286 Vegyvizsgálati eredmény 
0287 Vegyvizsgáló Intézet szakvéleménye 
0288 Vizsgálati bizonylat (erdészeti szaporítóanyagokról) 
0289 Vonatjegyzék 
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0291 Zárlatjegyzék 
0303 Kötelezı Jövedéki Felvilágosítás 
0304 Nyilatkozat adóelıleg befizetésérıl és elszámolásáról 
0305 Regisztrációs adó hatálya alá tartozó gépkocsi importja saját célra 
0306 Regisztrációs adó hatálya alá tartozó gépkocsi importja kereskedelmi célra 
0307 Védjegyek (licencia, szerzıi-, ill. anyagi értékeket képviselı jogdíj, szerzıdés) 
0308 Egyszerősített engedélyezés (különleges megjegyzés) 
0309 Különféle (Különleges megjegyzés) 
0310 Feladó (Különleges megjegyzés) 
0311 Légialkalmassági bizonyítvánnyal történı behozatal (Különleges megjegyzés) 
0312 Exportır (Különleges megjegyzés) 
0313 Címzett (Különleges megjegyzés) 
0314 AF/F eljárás árui (Különleges megjegyzés) 
0315 AF/F eljárás árui, kereskedelempolitika (Különleges megjegyzés) 
0316 AF/V eljárás árui (Különleges megjegyzés) 
0317 IB eljárás árui (Különleges megjegyzés) 
0318 Egyszerősített kivitel(Különleges megjegyzés) 

0319 
Egyszerősített kivitel valamint az engedély száma és a kibocsátó vámhivatal neve 
(Különleges megjegyzés) 

0320 
Meghatározott célra történı felhasználás a 2454/93/EGK rendelet 298. cikke szerint: 
kiviteli rendeltetéső áruk; mezıgazdasági visszatérítés nem alkalmazható (Különle-
ges megjegyzés) 

0321 RET-EXP (Különleges megjegyzés) 
0322 Megfigyelési rendelésszám 
0323 Plafon rendelésszám 
0324 Vámjegy 
0335 EUR.1 szállítási bizonyítvány (1964/2003/EK rendelet) 
0336 "Form A" származási bizonyítvány (1964/2003/EK rendelet) 

0342 
Nyilatkozat a behozni kívánt áru saját, illetve családi felhasználásáról. (A Tanács 
1983. március 28-i 918/EGK rendelet XI. cím 45. cikk értelmében.) 

0343 Kézi feldolgozásra szóló egyedi engedély 

0346 
Összesítı nyilatkozat (az Európai Közösség más tagállamában illetıséggel bíró álta-
lános forgalmiadó-alany adómentes termékimportjához) 

0347 Dohánygyártmány típusa (márkája) 
0348 Közlekedésfelügyelet átalakítást engedélyezı határozata 
0349 Gyári vezérképviseletek megfelelıségi nyilatkozata 
0350 Típusbizonyítvány 
0351 Magyarország - Jármő Mőszaki Adatlap 
0352 Adásvételi szerzıdés 

0353 
Az EV 44. rovatában feltüntetendı visszatérítés iránti igény – Visszatérítés kérel-
mezve – bejegyzéssel a 29/2004. (II.28.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján 

0354 
Nyilatkozat regisztrációs adó adatlapon: Használt gépjármő Közösségen belüli be-
szerzése, áfa fizetési kötelezettség belföldön keletkezik; 

0355 
Nyilatkozat regisztrációs adó adatlapon: Használt gépjármő Közösségen belüli be-
szerzése, áfa fizetési kötelezettség nem belföldön keletkezik; 

0356 Üzemszüneti feldolgozási rend során feldolgozott vámkezelési kérelem 
0357 Aktív feldolgozási eljárás technikai kódja 
0358 Vámfelügyelet melletti feldolgozás technikai kódja 
0359 Passzív feldolgozás technikai kódja 
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0360 Elızetes behozatal a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 154. cikk (4) bekezdése alapján 

0361 
Nincs elızetes behozatal a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 154. cikk (4) bekezdése 
alapján 

0420 Pénzügyi képviselet  
0422 Számlanyilatkozat 
0424 Adatlap környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettségrıl 
0440 Közvetett képviselı megbízójának nyilatkozata adólevonási jog alkalmazására. 
0452 Textil származási bizonyítvány 
0456 Vám visszafizetése általános forgalmi adó visszafizetésével 
0457 Vám visszafizetése általános forgalmi adó visszafizetése nélkül 

0470 
Nyilatkozat hulladék, selejt, melléktermék szabad forgalomba bocsátásához a Vám-
kódex 121. cikke alapján 

0471 
Nyilatkozat hulladék, selejt, melléktermék szabad forgalomba bocsátásához a Vám-
kódex 122. cikke alapján 

0472 Nyilatkozat a termék 40%-ot meg nem haladó tejtartalmáról 

0476 
Igazolás a kiviteli nyilatkozaton, hogy nem került sor export-visszatérítés igénylésére 
a 2007. január 1. elıtt huszonöt tagú Közösségbıl exportált termékekre vonatkozóan. 

0478 
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) Orvostechnikai Igaz-
gatóság nyilvántartásba vételi igazolás 

0486 Lefoglalási jegyzıkönyv 
0487 Bőnjeljegyzék 
0488 A vámkezelésre bejelentett áruk nem tartoznak a 2006/504/EK határozat hatálya alá. 

0489 
A 2006/504/EK Bizottsági Határozat 1. cikk g, pontjában említett élelmiszerek szál-
lítmányai behozhatók a Közösségbe egészségügyi bizonyítvány nélkül. 

0501 Egyetemlegesen fizetésre kötelezett jogellenes forgalomba hozatal esetén (Kezes) 

0502 
Egyetemlegesen fizetésre kötelezett jogellenes forgalomba hozatal esetén (Kezestıl 
eltérı) 

0504 EVT MRN azonosító 
0506 NKH állásfoglalás 
0510 Magyar Szénhidrogén Készletezı Szövetség által kiadott igazolás 

0511 
A vámkezelésre bejelentett áruk nem tartoznak az 1993. évi XLIX. törvény hatálya 
alá 

0531 
A 2006/504/EK bizottsági határozat hatálya alá tartozó élelmiszereken elvégzett el-
lenırzéseket igazoló közös okmány. (2006/504/EK bizottsági határozat III. melléklet 
szerinti okmány) 

0532 
A 2008/47/EK bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdés a) és b) pont szerinti okmá-
nyok. (2008/47/EK bizottsági határozat melléklete szerinti okmány)  

0533 A 2008/433/EK bizottsági határozat 1. cikk (1) bekezdés szerinti okmányok. 
0534 A 2005/402/EK bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdés szerinti vizsgálati jelentés. 
0541 Nyilatkozat adómentes beszerzési keretrıl 
0542 Nyilatkozat adóraktárban történı szabad forgalomba bocsátásról 
0543 A vámkezelésre bejelentett áruk nem tartoznak a 2008/433/EK határozat hatálya alá. 
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47. rovat: Vámteher kiszámítás 
 
Elsı oszlop: Fajta 
 

Közösségi teher kódok 
Megnevezés Kód 

Ipari vámok  A00 
Mezıgazdasági vámok  A10 
Kiegészít ı vámtétel  A20 
Végleges antidömping vámok  A30 
Ideiglenes antidömping vámok  A35 
Végleges kiegyenlít ı vámok  A40 
Ideig lenes kiegyenlít ı vámok  A45 
Hozzáadottérték -adó  (Áfa) B00 
Kiegyenlít ı kamat (áfa)  B10 
Késedelmi kamat (áfa)  B20 
Kiviteli adók  C00 
Mezıgazdasági termékek re vonatkozó kiviteli adók C10 
Késedelmi kamat  D00 
Kiegyenlít ı kamat (pl. aktív feldolgozás)  D10 
Más országok nevében beszedett vámok  E00 

 
 

Nemzeti teher kódok 
Alkalmazás Tartalom Kód 

Ha a cukor és melasz termékek esetén a 
szabvány minıségő termékre 
(951/2006/EK bizottsági rendelet 38. 
cikk (1) bekezdés) vonatkozó  CIF ár, 
valamint baromfi, tojás, tojásalbumin 
termékek esetén a CIF ár eléri vagy 
meghaladja a küszöbárat ( 
951/2006/EK, 1484/95/EGK rendele-
tek) 

Baromfi, tojás, tojásalbumin termékek 
esetén az ár euróban és a TARIC mér-
tékegység (második oszlop) 
Cukor és melasz esetén a szabvány 
minıségő termékre vonatkozó ár 
euróban és a TARIC mértékegység 
(második oszlop) 

1VB 

Ha a cukor vagy melasz termékek 
esetén a szabvány minıségő termékekre 
vonatkozó CIF ár alacsonyabb, mint a 
küszöbár, vagy ha baromfi, tojás és 
tojásalbumin termékeknél a CIF im-
portár a küszöbár alatt van 
(1484/95/EGK rendelet 3. cikk (1) 
bek.) 

Baromfi, tojás, tojásalbumin termékek 
esetén az ár euróban és a TARIC mér-
tékegység (második oszlop) 
Cukor és melasz esetén a szabvány 
minıségő termékre vonatkozó ár 
euróban és a TARIC mértékegység 
(második oszlop)   

1VC 

Ha az anti-dömping, vagy kiegyenlítı 
vám kiszabása a határparitáson számí-
tott ár figyelembevételével történik 

Ár euróban és TARIC mértékegység 
(második oszlop) 

1VD 

Ha a vám mértéke nem 
tömegegységben vagy a TARIC 
különös mértékegységében van 

TARIC mértékegység és mennyiség 
(második oszlop) 

1VE 
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Nemzeti teher kódok 
Alkalmazás Tartalom Kód 

Ha a vám kiszabásánál a termékeknek a 
származási országban érvényes, a biz-
tosítási költségekkel és a Közösség 
vámterületének határáig történı szállí-
tás költségeivel növelt FOB árat kell 
figyelembe venni (a Bizottság 
3223/94/EK rendelete 5. cikk (1) a) 
pontja)  
 

Ár euróban és TARIC mértékegység 
(második oszlop) 

1VF 

Ha a vám kiszabását az érintett import 
termékekre vonatkozóan a 
2913/92/EGK tanácsi rendelet 30. cikk 
(2) bekezdésének c) pontja szerint 
számított vámérték figyelembevételével 
kérik (a Bizottság 3223/94/EK rendele-
te 5. cikk (1) b) pontja)  

 1VI 

TARIC mennyiségi kvalifikátor eseté-
ben 

A kvalifikátor által meghatározott mér-
tékegységben kifejezett mennyiség 
(második oszlop) 

1VK 

Ha a vám mértéke különbözı mérték-
egységekben van meghatározva 

TARIC mértékegység és mennyiség 
(második oszlop) 

1VM 

Passzív feldolgozásból visszahozott áru  „A kiszabás alapja” oszlopban (a 
megfelelı pénznemben) a harmadik 
országban hozzáadott anyag, alkatrész 
értékének, valamint a feldolgozásért 
felszámított díjnak az együttes összegét 
kell feltüntetni. A 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet 151. cikkének alkalmazása 
esetén a külön mellékletben kimunkált 
vám összegét forintban a negyedik, 
„Összeg” oszlopban kell feltüntetni. 

1VP 

Ha a - baromfi, tojás és tojásalbumin 
termékeknél a kiegészítı vám 
megfizetése helyett a reprezentatív ár 
alapján biztosítékot kell nyújtani. 
(1484/95/EGK rendelet 4. cikk (3) bek. 
Ha a nemzeti teher kód e fordulat alap-
ján kerül alkalmazásra, akkor ezzel 
együtt külön sorban az 1VC nemzeti 
teher kódot is fel kell tüntetni.) 

 1VR 

Ha a vám kiszabását a behozatali áta-
lányérték figyelembevételével kérik 
(3223/94/EK rendelet 5. cikk (1) c) 
pontja)  

 1VS 

Jövedéki adó  5JA 
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Nemzeti teher kódok 
Alkalmazás Tartalom Kód 

Az 5JA kód helyett ezt a kódot kell 
alkalmazni, amennyiben magyar adó-
jeggyel ellátott dohánytermék szabad 
forgalomba bocsátását kérik 

 5JD 

Környezetvédelmi termékdíj átvállalás 
és/vagy mentesség esetén 

 6KA  

Környezetvédelmi termékdíj  6KV 
Energia adó  7EA 

 
Kvalifikátorok: 
 

Jelölés Leírás 
ISO Kód 

Különös 
mértékegység Kvalifikátor  

% vol/hl hektoliter térfogat % ASV X 
100 kg/net eda 100 kg száraz nettó tömeg DTN E 
100 kg/br 100 kg bruttó tömeg DTN G 
100 kg poids vif 100 kg élıtömeg DTN L 
100 kg/net mas 100 kg nettó szárazanyag DTN M 
100 
kg/net/%sacchar. 

100 kg nettó szacharóz tömegszázalékonként 
DTN Z 

kg/tot/alc teljes alkoholtartalom kg KGM A 
kg/net eda kg száraz nettó tömeg KGM E 
kg/lactic matter tejalkotó anyag kg KGM P 
kg/dry lactic 
matter 

száraz tejalkotó anyag kg 
KGM T 

1000 m3 1000 köbméter MTQ C 
b/f palack darabszám NAR B 
1000 kg/net eda 1000 kg száraz nettó tömeg TNE E 
1000 kg/net mas 1000 kg nettó szárazanyag TNE M 
1000 kg/net Z 1000 kg nettó szacharóz tömegszázalék TNE Z 

1000 kg/fuel 
content 

1000 kg tüzelıanyag-tartalom (rendszerint 
faggyú, sztearin, paraffin- vagy más vi-
asz,beleértve a kanócot is) 

TNE J 

1000 kg/biodiesel nettó tonnánkénti biodízel tartalom TNE I 
 

Példák az alkalmazásra 
 

1. A zöldség és gyümölcs termékek vámkezelésénél a kérelmezı dönthet, hogy a vám kisza-
básánál a vámhatóság a behozatali átalányértéket, az import FOB árat vagy a számított ér-
téket alkalmazza. A döntésnek megfelelıen az 1VI (számított érték), az 1VF (import FOB 
ár) vagy az 1VS (behozatali átalányérték) fajtakódot kell feltüntetni. Az 1VF fajtakód al-
kalmazása esetén ’A kiszabás alapja’ alrovatban fel kell tüntetni a TARIC mértékegységet 
(490 intézkedéstípus) és a termékeknek a származási országban érvényes, a biztosítási 
költségekkel és a Közösség vámterületének határáig történı szállítás költségeivel növelt 
FOB egységárat euróban.   
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1. példa: 
 

 Fajta A kiszabás alapja Tétel Összeg 
Mezıgazdasági vámok (közösségi kód) 

 A10    
Importár alkalmazása esetén (nemzeti kód) 
 1VI    
ÁFA (közösségi kód) 
 B00 10.000 

( ÁFA-alap növelı tényezık ) 
  

 
2. példa: 
 

 Fajta A kiszabás alapja Tétel Összeg 
Mezıgazdasági vámok (közösségi kód) 

 A10    
Import FOB ár alkalmazása esetén (nemzeti kód) 
 1VF DTN 24,9   
ÁFA (közösségi kód) 
 B00 10.000 

( ÁFA-alap növelı tényezık ) 
  

 
3. példa: 

 Fajta A kiszabás alapja Tétel Összeg 
Mezıgazdasági vámok (közösségi kód) 

 A10    
Szabvány importérték alkalmazása esetén (nemzeti kód) 
 11VVSS     
ÁFA (közösségi kód) 
 B00 10.000 

( ÁFA-alap növelı tényezık ) 
  

 

2. A melasz / cukor- és baromfi-, tojás és tojásalbumin szektor egyes termékeinek vámkeze-
lésénél, amennyiben a termék import CIF ára meghaladja a külön jogszabályban meghatá-
rozott küszöbárat, akkor – a közösségi teherkódokon túl - fel kell tüntetni az 1VB nemzeti 
teherkódot, valamint ’A kiszabás alapja’ alrovatban a TARIC mennyiségi egységet (65* 
intézkedéstípus) és az erre a mennyiségi egységre vonatkoztatott import CIF árat euróban 
(melasz és cukor esetén sszzaabbvváánnyy  mmiinnııssééggőő  tteerrmméékkeekkrree  vvoonnaattkkoozzóó  CCIIFF  áárrat euróban)    . 

a) 
 AA  mmeellaasszz  //  ccuukkoorrsszzeekkttoorr  eeggyyeess  tteerrmméékkeeiinneekk  vváámmkkeezzeelléésséénnééll   aammeennnnyyiibbeenn  aa  mmeennnnyyiissééggii   eeggyy--
ssééggrree  vvoonnaattkkoozzttaattootttt  sszzaabbvváánnyy  mmiinnııssééggőő  tteerrmméékk  iimmppoorrtt  CCIIFF  áárraa  aallaaccssoonnyyaabbbb  mmiinntt  aa  kküüsszzööbbáárr,,  
ddee  mmaaggaassaabbbb  mmiinntt  aa  rreepprreezzeennttaattíívv  áárr,,  úúggyy  aa  sszzaabbvváánnyy  mmiinnııssééggőő  tteerrmméékkrree  vvoonnaattkkoozzttaattootttt  CCIIFF  
áárr  aallaappjjáánn  mmeegg  kkeell ll   ff iizzeettnnii   aa  kkiieeggéésszzííttıı  vváámmoott  aa  995511//22000066//EEKK  bbiizzoottttssáággii   rreennddeelleett  3399..  cciikkkkéébbeenn  
mmeegghhaattáárroozzootttt  ssáávvookkbbaa  ttöörrttéénnıı  bbeessoorroolláássssaall ,,  vvaallaammiinntt  aa  rreepprreezzeennttaattíívv  áárr  ééss  eezzeenn  CCIIFF  áárr  uuttáánn  
ff iizzeetteennddıı  kkiieeggéésszzííttıı  vváámm  kküüllöönnbböözzeettéérree  vváámmbbiizzttoossííttéékkoott  kkeell ll   nnyyúújj ttaannii ..  HHaa  aa  sszzaabbvváánnyy  mmiinnıı--
ssééggőő  tteerrmméékkrree  vvoonnaattkkoozzttaattootttt  CCIIFF  áárr  aallaaccssoonnyyaabbbb,,  vvaaggyy  eeggyyeennllıı  aa  rreepprreezzeennttaattíívv  áárrrraall ,,  úúggyy  aa  
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sszzaabbvváánnyy  mmiinnııssééggőő  tteerrmméékkrree  vvoonnaattkkoozzttaattootttt  CCIIFF  áárr  uuttáánn  kkeell ll   mmeeggff iizzeettnnii   aa  kkiieeggéésszzííttıı  vváámmoott  aa  
995511//22000066//EEKK  bbiizzoottttssáággii   rreennddeelleett  3399..  cciikkkkéébbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  ssáávvookkbbaa  ttöörrttéénnıı  bbeessoorroolláássssaall ..    
1. példa: 

 
 

 Fajta A kiszabás alapja Tétel Összeg 
Mezıgazdasági vámok (közösségi kód): 

 A10    
Import CIF ár alkalmazása esetén (nemzeti kód): 
 1VC DTN 24,9   
ÁFA (közösségi kód): 
 B00 10.000 

(ÁFA-alap növelı tényezık) 
  

 
Külön figyelmet érdemelnek a cukorszektor azon termékei, ahol a harmadik országos és a 
kiegészítı vám kiszabásakor nem a behozni kívánt termék nettó tömegét, hanem az 1%-os 
szacharóztartalmú cukortermék nettó tömegének 100 kilogrammját kell a vámkiszabás 
alapjaként figyelembe venni. Ezekben az esetekben a teljes szacharóztartalmat a Kombinált 
Nómenklatúra 17. Árucsoport Kiegészítı megjegyzésének 4. pontjában, vagy a 21. Árucso-
port Kiegészítı megjegyzésének 5. pontjában foglaltak szerint kell meghatározni (pl. a 
1702909900 vtsz. esetében). Mivel ebben az esetben a vám kiszabásához egy kvalifikátort 
kell alkalmazni, a 47. rovatban minden esetben – azaz függetlenül attól, hogy a szacharóz 
tartalomra vonatkoztatott CIF ára a küszöb ill. a reprezentatív ár alatt ill. fölött van-e – fel kell 
tüntetni a 47- rovatban az „1VK-Z-DTN” mennyiségi egység kódot és a fenti mennyiségi 
egységben kifejezett mennyiséget. A következı példa azt az esetet mutatja be, amikor a 100 
kg-ra esı nettó szacharóz import CIF ára a küszöb ár és a reprezentatív ár közé esik, és az 
ügyfél a kiegészítı vám kiszabását az import CIF ár figyelembe vételével kéri: 
 
2. példa: 
 

 Fajta A kiszabás alapja Tétel Összeg 
Mezıgazdasági vámok (közösségi kód): 

 A10    
TARIC mennyiségi kvalifikátor esetében (nemzeti kód): 
  1VK Z - DTN 147   
Import CIF ár alkalmazása esetén (nemzeti kód): 
 1VC Z - DTN 0,5   
ÁFA (közösségi kód): 
 B00 10.000 

(ÁFA-alap növelı tényezık) 
  

 
azaz 100 kg nettó szacharóz ára a szacharóztartalom minden 1%-ra 0,5 Euró. 
 
Azaz: ha például 21000 kg 1702909900 TARIC kód alá tartozó cukortermék teljes 
szacharóztartalma a Kombinált Nómenklatúra 17. Árcsoport Kiegészítı megjegyzésének 4. 
pontja szerint számítva 14700 kg (azaz a termék teljes szacharóztartalma 70%), úgy – mivel a 
vám kiszabás alapja nem a nettó kilogrammban, hanem a nettó 100 kilogrammban kifejezett 
tömeg – ezt az értéket el kell osztani százzal. Tehát a feltüntetendı érték: 147 (Egyszerőbben: 
21.000 x 70 % x 0,01= 147)   
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b) 
 
A baromfi-, tojás és tojásalbumin szektor egyes termékeinek vámkezelésénél – amennyiben a 
mennyiségi egységre vonatkoztatott import CIF ár a küszöbár és a TARIC-ban meghatározott 
reprezentatív ár között van – a kiegészítı vám helyett a TARIC-ban meghatározott mértékő 
vámbiztosítékot kell nyújtani (ld. 3. példa). Ha a mennyiségi egységre vonatkoztatott import 
CIF ár a reprezentatív árnál is alacsonyabb vagy azzal egyenlı, akkor a kiegészítı vámot az 
import CIF ár alapján kell megállapítani (ld. 4. példa): 
 
3. példa: 
 
 

 Fajta A kiszabás alapja Tétel Összeg 
Mezıgazdasági vámok (közösségi kód)  

 A10    
Reprezentatív ár alapján történı biztosítéknyújtás esetén (nemzeti kód) 
 1VR    
 1VC DTN 24,9   
ÁFA (közösségi kód) 
 B00 10.000 

(ÁFA-alap növelı tényezık) 
  

 
4. példa: 
 
 

 Fajta A kiszabás alapja Tétel Összeg 
Mezıgazdasági vámok (közösségi kód)  

 A10    
Import CIF ár alapján történı kiegészítıvám-kiszabás esetén (nemzeti kód) 
 1VC DTN 24,9   
ÁFA (közösségi kód) 
 B00 10.000 

(ÁFA-alap növelı tényezık) 
  

 
 
5. példa: Anti-dömping példa a DAF ár alkalmazására (TARIC adatbázisban F 
intézkedésfeltétel esetén): 
Atlanti-óceáni lazac, lábbelinél, vagy acéltermékeknél a kérelmezınek nyilatkoznia a közös-
ségi határparitáson számított (DAF) termék áráról, amelybe nem számít bele az alapvámként 
kiszabott összeg. 

 
 

 Fajta A kiszabás alapja Tétel Összeg 
Ipari vámok (közösségi kód)  

 A00    
Import CIF ár a vám megfizetése elıtt (nemzeti kód) 
 1VD  KCL 1000   
ÁFA (közösségi kód) 
 B00 10.000 

(ÁFA-alap növelı tényezık) 
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3. Az áru mennyisége alapján kiszabott mértékvám megállapítása esetében a következıkép-
pen kell eljárni: 
3.1. Nem kell a nemzeti fajtakódot  feltüntetni akkor, ha a vám mértéke tömegegységben 

(GRM, KGM, DTN vagy TNE) vagy a TARIC különös mértékegységében (110 in-
tézkedéstípus) van meghatározva. 

3.2. 1VK fajtakódot  kell beírni akkor, ha a vám mértéke nem tömegegységben vagy nem a 
TARIC különös mértékegységében van meghatározva, és mértékegységminısítı-kód 
(mennyiségi kvalifikátor) kerül alkalmazásra. ’A kiszabás alapja’ alrovatban fel kell 
tüntetni a mennyiségi kvalifikátort, a TARIC mértékegységet és a vám alapjául szol-
gáló mennyiséget. 

3.3. 1VM fajtakódot  kell beírni akkor, ha az árura eltérı mennyiségi egységek alapján 
több mértékvám kerül kiszabásra. Abban az esetben, ha valamelyik mennyiségi egy-
ség mennyiségi kvalifikátort is tartalmaz, akkor csak a mennyiségi kvalifikátor nélkü-
li mennyiségi egység vonatkozásában kell az 1VM fajtakódot alkalmazni. ’A kiszabás 
alapja’ alrovatban fel kell tüntetni a TARIC mértékegységet és a vám alapjául szolgá-
ló mennyiséget. 

 
1. példa: 
 

 Fajta A kiszabás alapja Tétel Összeg 
Ipari vámok (közösségi kód) 

 A00    
Mennyiségi kvalifikátor nettó száraztömeg alapján (nemzeti kód) 
 1VK E DTN 1250   
ÁFA (közösségi kód) 
 B00 10.000 

(ÁFA-alap növelı tényezık) 
  

 

2. példa: a 22220088440011110000  vtsz. alá tartozó rum esetében a vám kiszabásának alapja egy kvalifi-
kátor (%%  vvooll //hhll) és egy további mennyiségi egység (hl): 

 
 Fajta A kiszabás alapja Tétel Összeg 

Mezıgazdasági vámok (közösségi kód)  
 A10    

Mennyiségi kvalifikátor hektoliter térfogat %-ban (nemzeti kód) 
 1VK X ASV 48   
Mennyiségi kvalifikátor nélküli mennyiségi egység hektoliterben (nemzeti kód) 
 1VM HLT 100    
ÁFA (közösségi kód) 
 B00 10.000 

(ÁFA-alap növelı tényezık) 
  

 

4. Az 1VP fajtakódot a passzív feldolgozásból visszahozott végtermékek szabad forgalomba 
bocsátásakor minden esetben használni kell. (Ez alól csak az az eset képez kivételt, amikor 
passzív feldolgozás keretében kiszállított árut változatlan állapotban hoznak vissza: ilyenkor 
nem kell az 1VP fajtakódot alkalmazni.) A harmadik országban hozzáadott értéket (ld. az 1VP 
kód melletti magyarázatot) „A kiszabás alapja” oszlopban mindig meg kell adni.  
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a) A 2913/92/EGK tanácsi rendelet 151. cikkének alkalmazása esetén a kiszállított árukra 
kiszabható vám összegét a bejelentınek külön mellékletben kell kidolgoznia, és annak össze-
gét az „Összeg” oszlopban kell forintban feltüntetni.  

Példa: 
 

 Fajta A kiszabás alapja Tétel Összeg 
    Ipari vámok (közösségi kód) 

 A00    
    A harmadik országban hozzáadott érték az adott pénznemben és a kiszállított árukra ki-

szabható vám összege forintban  (nemzeti kód) 
 1VP EUR 10.000 

 (vonatkozó devizanem és összeg)  
 286000 

ÁFA (közösségi kód) 
 B00 10.000 

(ÁFA-alap növelı tényezık)  
  

b) Egyéb esetekben, azaz amikor a vám kiszabásának alapja a harmadik országban hozzáadott 
érték (lásd a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 153. cikkét és a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 
591. cikkét), ill. teljes behozatali vámmentesség esetén is, „A kiszabás alapja” oszlopban a 
vonatkozó devizanemet és összeget kell feltüntetni. Ezekben az esetekben az „Összeg” oszlo-
pot nem szabad kitölteni.   

Példa: 
 Fajta A kiszabás alapja Tétel Összeg 

    Ipari vámok (közösségi kód) 
 A00    

   A harmadik országban hozzáadott érték az adott pénznemben (nemzeti kód) 
 
 

1VP EUR 10.000 
 (vonatkozó devizanem és összeg)  

  

ÁFA (közösségi kód) 
 B00 10.000 

(ÁFA-alap növelı tényezık)  
  

 
 

5.  Jövedéki törvény hatálya alá tartozó termék esetében a nemzeti jelölı kódot fel kell tüntet-
ni ,  például a sör jövedéki adófizetési kötelezettség esetén az adó alapjául szolgáló hektó-
literre vetített Balling (Plato) fokot (kód: HBF). Cigaretta és dohány esetén 1000 db, illet-
ve egy kilogramm kiskereskedelmi forint-árát kell feltüntetni. 

  
Példa: 

 Fajta A kiszabás alapja Tétel Összeg 
Ipari vámok (közösségi kód) 

 A00    
 

 Fajta A kiszabás alapja Tétel Összeg 
Jövedéki adó (sör) 

 5JA HBA 1.500   
Jövedéki adó (cigaretta) 

 5JA MIL 22.500   
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 Fajta A kiszabás alapja Tétel Összeg 
Jövedéki adó (dohány) 

 5JA KGM 5.400   
Jövedéki adó (magyar adójeggyel ellátott cigaretta) 

 5JD MIL 22.500   
Jövedéki adó (magyar adójeggyel ellátott dohány) 

 5JD KGM 5.400   

  

EEggyyéébb  jjöövveeddéékkii   tteerrmméékkeekk  eesseettéébbeenn  aa  JJÖÖTT--bbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  mmeennnnyyiissééggii   eeggyysséégg  kkóóddjjáátt  ééss  
aa  mmeennnnyyiissééggeett  kkeell ll   ffeell ttüünntteettnnii   aa  kkiisszzaabbááss  aallaappjjaa  rroovvaattbbaann..  

 Fajta A kiszabás alapja Tétel Összeg 
ÁFA (közösségi kód) 
 B00 10.000 

(ÁFA-alap növelı tényezık) 
  

 
6. Környezetvédelmi termékdíj kódok rögzítése. 
 
Az EV 47. rovatában a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozóan 2 db nemzeti kódot lehet 
alkalmazni: 
 
6KV  - Környezetvédelmi termékdíj 
6KA  - Környezetvédelmi termékdíj átvállalás és/vagy mentesség esetén 
 
Az EV 47. rovatában a 6KV kód csak abban az esetben alkalmazható, ha az árunyilatkozathoz 
csatolt KVD adatlap csak olyan tételeket tartalmaz, melyeknél nem kerül szóba termékdíj 
átvállalás, vagy mentesség. 
 
Abban az esetben, ha bármelyik tétel esetén szóba jöhet termékdíj átvállalás, vagy mentesség, 
a 47. rovatba csak a 6KA  nemzeti kódot lehet rögzíteni. 
 
Amennyiben az adatlap egyaránt tartalmaz olyan tételeket (KT kódokat), melyek esetében 
nincs termékdíj átvállalás vagy mentesség (KT kód 4. és 5. számjegye „00”), illetve tartalmaz 
mentes vagy termékdíj átvállalási szerzıdés szerinti tételeket (KT kód 4. és 5. számjegye 
pl.:„20”), abban az esetben 6KA  nemzeti kódot kell alkalmazni. 
 
A két kódot együttesen nem lehet alkalmazni. 
 
Példák az alkalmazásra: 

 
1. példa: A 6KV alkalmazása abban az esetben, amikor a termékdíj összege nem haladja 
meg a 10€ összegét. Ez esetben KVD adatlapot nem kell kitölteni. Az árunyilatkozaton 
feltüntetett környezetvédelmi termékdíj összegét a 6KV kód mellett és a B00 kód mellett, 
mint ÁFA alapnövelı tényezıt egyaránt rögzíteni kell: 
 
 

 Fajta A kiszabás alapja Tétel Összeg 
    Ipari vámok (közösségi kód) 

 A00    
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   Környezetvédelmi termékdíj 
 
 

6KV    1. 000 

ÁFA (közösségi kód) 
 B00 1. 000  

 (A termékdíj összegét hozzá kell adni 
az egyéb ÁFA-alap növelı tényezık-

höz)  

  

 
2. példa: A 6KV alkalmazása abban az esetben, amikor a termékdíj összege meghaladja a 
10€ összegét. Ez esetben KVD adatlapot kötelezı kitölteni. Az árunyilatkozaton feltünte-
tett környezetvédelmi termékdíj összegét a 6KV kód mellett és a B00 kód mellett, mint 
ÁFA alapnövelı tényezıt egyaránt rögzíteni kell: 
 

 Fajta A kiszabás alapja Tétel Összeg 
    Ipari vámok (közösségi kód) 

 A00    
   Környezetvédelmi termékdíj 

 
 

6KV    10. 000 

ÁFA (közösségi kód) 
 B00 25. 000 

 (A termékdíj összegét nem kell hozzá 
adni az egyéb ÁFA-alap növelı ténye-

zıkhöz)  

  

 
3. példa: Minden egyéb esetben csak a 6KA nemzeti kódot lehet a 47. rovatban rögzíteni. 
Ez esetben KVD adatlap benyújtása kötelezı: 

 
 Fajta A kiszabás alapja Tétel Összeg 

    Ipari vámok (közösségi kód) 
 A00    

   Környezetvédelmi termékdíj 
 
 

6KA    1. 000 
(KVD adatlap 
Összesen ro-

vatban szerep-
lı összeg, 

amely lehet 0 
is) 

ÁFA (közösségi kód) 
 B00 25. 000 

 (A termékdíj összegét nem kell hozzá 
adni az egyéb ÁFA-alap növelı ténye-

zıkhöz)  
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Utolsó oszlop: Fizetési mód 
 
A: Készpénzfizetés 
E: Halasztott fizetés 
M: Biztosíték, beleértve a készpénzletétet 
R: Kezesség 
 
49. rovat: Raktár megjelölése 
 
A kód három elemb ıl kell képezni az alábbiak szerint: 
 

- a raktártípust azonosító bet őjel az 525. cikkben leírtaknak megfelel ıen. 
Az 525. cikkben említettekt ıl eltér ı raktárakra a következ ı kódokat kell 
megadni: 
Y: vámraktártól eltér ı raktár 
Z: vámszabadterület vagy vámszabadraktár 

- A tagállam által kiadott engedély azonosító száma 
- Az engedélyez ı tagállam 2. rovatnál megadottak szerinti országkód ja 

 
A nemzeti engedélyszámot az alábbiak szerint kell feltüntetni: 
- az engedélyt kiadó vámhivatal kódjának 3-7. számjegye 
- az engedély számának utolsó kilenc számjegye. 
 
Például: Ha egy „B” típusú vámraktár tevékenységi engedélyének száma HU117000-N-4-

00001234-9, akkor ebbe a rovatba B-11700000012349-HU kerül. 
 
50. rovat: F ıkötelezett 

Amennyiben azonosító számot kell megadni, a 2. rova thoz tartozó leírásban 

meghatározott felépítés ő EORI-számot kell használni. 

 
51. rovat: Tervezett határátlépési helyek (és orszá gok) 
 
A 29. rovatnál megadott kódokat kell alkalmazni  
 
52. rovat: Biztosíték 
 
Biztosítéknyújtás kódja: 
 
A következ ı kódokat kell alkalmazni: 
 

Tényállás  Kód  Egyéb bejegyzések  
Biztosítéknyújtás alóli mentesség (a 
Vámkódex 94. cikkének (4) bekezdése 
és a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 
380. cikkének (3) bekezdése alapján) 

0 — a tanúsítvány a biztosíté k-
nyújtás alóli mentességr ıl 
száma 

Összkezesség  1 — a kezességi tanúsítvány 
száma 

— kezességnyújtás helye sze-
rinti vámhivatal 
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Kezes által nyújtott egyedi kezesség  2 — kezességvállalási nyilatk o-
zatra való hivatkozás 

— kezességnyújtás helye sze-
rinti vámhivatal 

Készpénzben nyújtott egyedi  kezes-
ség 

3  

Garanciajegy formájában nyújtott 
egyedi kezesség 

4 — egyedi garanciajegy száma  

Biztosítéknyújtás alóli mentesség es e-
tén, amikor a biztosíték összege nem 
haladja meg az 500 eurót (a Vámkódex 
189. cikkének (5) bekezdése) 

5  

Biztosítéknyújtás alóli mentesség (a 
Vámkódex 95. cikke) 

6  

Meghatározott közszervezetek biztos í-
téknyújtás alóli mentessége 

8  

Egyedi kezesség (a 2454/93/EGK bi-
zottsági rendelet 47a. mellékletének 3. 
pontja) 

9 — hivatkozás a kezességváll a-
lási nyilatkozatra 

— kezességnyújtás helye sze-
rinti vámhivatal 

 
 
 
Ország megadása a „nem érvényes” rovatban: 
 
A 2. rovatnál említett országkódokat kell alkalmazn i. 
 
53. rovat: Rendeltetési vámhivatal (és ország) 
 
A 29. rovatnál említett kódokat kell alkalmazni. 
 
 

Különleges megjegyzések – kód: XXXXX 
 
 

Általános kategória – kód: 0xxxx 
 

Jogszabály  Tényállás  Különleges 
megjegyzés 

Rovat  Kód  

2454/93/EGK bizot t-
sági rendelet 497. 
cikk, 3. bekezdés 

Engedély iránti kérelem 
gazdasági vámeljárásra 
vonatkozó vámáru-
nyilatkozaton  

„Egyszer ősített 
engedélyezés” 

44 00100 

2454/93/EGK bizot t-
sági rendelet 37. 
melléklete 

Több export ır, címzett vagy 
elıokmány 

„ Egyéb ”  2, 8 és 
40 

00200 

2454/93/EGK bizot t-
sági rendelet 37. 
melléklete 

A feladó azonos a nyila t-
kozattev ıvel 

„Feladó”  14 00300 
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Jogszabály  Tényállás  Különleges 
megjegyzés 

Rovat  Kód  

2454/93/EGK bizot t-
sági rendelet 37. 
melléklete 

Az export ır azonos a ny i-
latkozattev ıvel 

„Export ır”  14 00400 

2454/93/EGK bizot t-
sági rendelet 37. 
melléklete 

A címzett azonos a nyila t-
kozattev ıvel 

”Címzett”  14 00500 

 
Behozatal – kód: 1xxxx 

 
Cikk  Tényállás  Különleges 

megjegyzés 
Rovat Kód  

1147/2002/EK 
rendelet, 2. cikk, 
1. bekezdés 

Autonóm vámtételek idei g-
lenes felfüggesztése 

„Behozatal 
légialkalmassá
gi bizonyítvány-
nyal” 

44 10100 

2454/93/EGK bizot t-
sági rendelet 549. 
cikk, 1. bekezdés 

Aktív feldolgozási eljárás 
lezárása (felfüggeszt ı eljá-
rás) 

„AF/F áruk”  44 10200 

2454/93/EGK bizot t-
sági rendelet 549. 
cikk, 2. bekezdés 

Aktív feldolgozási eljárás 
lezárása (felfüggeszt ı eljá-
rás)(különös kereskede-
lempolitikai intézkedések) 

AF/F áruk, K e-
reskedelempolit
ika 

44 10300 

2454/93/EGK bizot t-
sági rendelet 550. 
cikk 

Aktív feldolgozási eljárás 
lezárása 
(vámvisszatérítési eljárás) 

AF/V áruk  44 10400 

2454/93/EGK bizot t-
sági rendelet 583. 
cikk 

Ideiglenes behozatal  IB áruk  44 10500 

 
Kivitel – kód: 3xxxx 

 
Cikk  Tényállás  Különleges 

megjegyzés 
Rovat  Kód  

2454/93/EGK bi-
zottsági rendelet 
280. cikk, 3. be-
kezdés 

Hiányos kiviteli árunyila t-
kozat 

„Egyszer ősített 
kivitel” 

44 30100 

2454/93/EGK bi-
zottsági rendelet 
286. cikk, 4. be-
kezdés 

Helyi vámkezelés  „Egyszer ősített 
kivitel” vala-
mint az enge-
dély száma és a 
kibocsátó vám-
hivatal neve 

3. pél-
dány 
44. 
rovata  

30200 



 

 103
 

Cikk  Tényállás  Különleges 
megjegyzés 

Rovat  Kód  

2454/93/EGK bi-
zottsági rendelet 
298. cikk 

Meghatározott célú fe l-
használás alatt álló mez ı-
gazdasági termékek kivite-
le 

Meghatározott 
célra történ ı 
felhasználás a 
2454/93/EGK bi-
zottsági rendelet 
298. cikke sze-
rin t: kiviteli 
rendeltetés ő 
áruk – mez ı-
gazdasági visz-
szatérítés nem 
alkalmazható 

44 30300 

2454/93/EGK bi-
zottsági rendelet 
793. cikk, 3. be-
kezdés 

a 3. példány visszaküld é-
sének igénylése 

„RET -EXP”  44 30400 

 
III. CÍM 

 

NYELVI HIVATKOZÁSOK ÉS KÓDJAIK 

 

Nyelvi hiva tkozások  Kódok  

– BG Ограничена валидност 

– CS Omezená platnost 

– DA Begrænset gyldighed 

– DE Beschränkte Geltung 

– EE Piiratud kehtivus 

– EL Περιορισµένη ισχύς 

– ES Validez limitada 

– FR Validité limitée 

– IT Validità limitata 

– LV Ierobežots der īgums 

– LT Galiojimas apribotas 

– HU Korlátozott érvény ő 

– MT Validità limitata 

– NL Beperkte geldigheid 

– PL Ograniczona wa Ŝność 

– PT Validade limitada 

Korlátozo tt érvény ő - 
99200 
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– RO Validitate limitat ă 

– SL Omejena veljavnost 

– SK Obmedzená platnos ť 

– FI Voimassa rajoitetusti 

– SV Begränsad giltighet 

– EN Limited validity 

– BG Освободено 

– CS Osvobození 

– DA Fritaget 

– DE Befreiung 

– EE Loobumine 

– EL Απαλλαγή 

– ES Dispensa 

– FR Dispense 

– IT Dispensa 

– LV Der īgs bez z īmoga 

– LT Leista neplombuoti 

– HU Mentesség 

– MT Tneħħija 

– NL Vrijstelling 

– PL Zwolnienie 

– PT Dispensa 

– RO Dispensa 

– SL Opustitev 

– SK Oslobodenie 

– FI Vapautettu 

– SV Befrielse 

– EN Waiver 

Mentesség - 99201 

– BG Алтернативно доказателство 

– CS Alternativní d ůkaz 

– DA Alternativt bevis 

– DE Alternativnachweis 

– EE Alternatiivsed tõendid 

– EL Εναλλακτική απόδειξη 

Alternatív igazolás - 
99202 
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– ES Prueba alternativa  

– FR Preuve alternative 

– IT Prova alternativa 

– LV Alternat īvs pier ādījums 

– LT Alternatyvusis įrodymas 

– HU Alternatív igazolás 

– MT Prova alternattiva 

– NL Alternatief bewijs 

– PL Alternatywny dowód 

– PT Prova alternativa 

– RO Probă alternativ ă 

– SL Alternativno dokazilo 

– SK Alternatívny dôkaz 

– FI Vaihtoehtoinen todiste 

– SV Alternativt bevis 

– EN Alternative proof 

– BG Различия: митническо учреждение, 
където стоките са представени 
(наименование и страна) 

– CS Nesrovnalosti: ú řad, kterému bylo zboží 
předloženo … ..(název a zem ě) 

– DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev 
frembudt …… (navn og land) 

– DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die 
Gestellung erfolgte …… (Name und Land) 

– EE Erinevused: asutus, kuhu kaup 
esitati………….(nimi ja riik) 

– EL ∆ιαφορές: εµπορεύµατα προσκοµισθέντα 
στο τελωνείο …… (΄Ονοµα και χώρα) 

– ES Diferencias: mercancías presentadas en la 
oficina …… (nombre y país) 

– FR Différences: marchandises présentées au 
bureau …… (nom et pays) 

– IT Differenze: ufficio al quale sono state 
presentate le merci …… (nome e paese) 

– LV Atš ėir ības: muitas iest āde, kur ā preces 
tika uzr ādītas (nosaukums un valsts) 

– LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prek ÷s 

Eltérések: hivatal, ahol 
az áruk bemutatása 
megtörtént …….(név és 
ország) - 99203 
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(pavadinimas ir valstyb ÷) 

– HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása 
megtörtént …… (név és ország) 

– MT Differenzi: uffi ëëju fejn l-o āāetti kienu 
ppre Ŝentati (isem u pajji Ŝ) 

– NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn 
aangebracht …… (naam en land) 

– PL Niezgodno ści: urz ąd w którym 
przedstawiono towar (nazwa i kraj) 

– PT Diferenças: mercadorias apresentadas na 
estãncia …… (nome e país) 

– RO Diferen Ńe: mărfuri prezentate la biroul 
vamal …..(nume şi Ńara) 

– SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago 
predloženo … (naziv in država) 

– SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar 
dodaný …… (názov a krajina). 

– FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty 
…… (nimi ja maa) 

– SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes 
…… (namn och land) 

– EN Differences: office where goods were 
presented …… (name and country) 

– BG Излизането от …………..  подлежи на 
ограничения или такси съгласно 
Регламент/Директива/Решение № …, 

– CS Výstup ze …………..  podléhá omezením 
nebo dávkám podle 
nařízení/sm ěrnice/rozhodnutí č … 

– DA Udpassage fra …………..  undergivet 
restriktioner eller afgifter i henhold til 
forordning/direktiv/afgørelse nr. ... 

– DE Ausgang aus …………..  - gemäß 
Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. ... 
Beschränkungen oder Abgaben unterworfen. 

– EE …………..  territooriumilt väljumine on 
aluseks piirangutele ja maksudele vastavalt 
määrusele/direktiivile/otsusele nr…. 

– EL Η έξοδος από …………..  υποβάλλεται σε 
περιοριορισµούς ή σε επιβαρύνσεις από τον 
Κανονισµό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. … 

– ES Salida de …………..  sometida a 

A kilépés …………..  
területér ıl a ... rendelet 
/irányelv/határozat 
szerinti korlátozás vagy 
teher megfizetésének 
kötelezettsége alá esik - 
99204 
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restricciones o imposiciones en virtud del (de 
la) Reglamento/Directiva/Decisión no ... 

– FR Sortie de …………..  soumise à des 
restrictions ou à des impositions par le 
règlement ou la directive/décision n° ... 

– IT Uscita dalla …………..  soggetta a 
restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) 
regolamento/direttiva/decisione n. ... 

– LV Izvešana no …………..  , piem ērojot 
ierobežojumus vai maks ājumus saska Ħā ar 
Regulu/Direkt īvu/Lēmumu No…, 

– LT Išvežimui iš …………..  taikomi apribojimai 
arba mokes čiai, 
nustatytiReglamentu/Direktyva/Sprendimu 
Nr.…, 

– HU A kilépés …………..  területér ıl a ... 
rendelet /irányelv/határozat szerinti korlátozás 
vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá 
esik  – MT Ħruā mill-…………..   su āāett għall-
restrizzjonijiet jew ħlasijiet ta ħt 
Regola/Direttiva/De ëiŜjoni Nru…  

– NL Bij uitgang uit de …………..  zijn de 
beperkingen of heffingen van 
Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van 
toepassing. 

– PL Wyprowadzenie z …………..  podlega 
ograniczeniom lub opłatom zgodnie z 
rozporz ądzeniem/dyrektyw ą/decyzj ą nr … 

– PT Saída da …………..  sujeita a restrições ou 
a imposições pelo(a) 
Regulamento/Directiva/Decisão n.º ... 

– RO Ieşire din …………..  supus ă restric Ńiilor 
sau impozitelor prin 
Regulamentul/Directiva/Decizia nr …  

– SL Iznos iz …………..  zavezan omejitvam ali 
obveznim dajatvam na podlagi 
uredbe/direktive/odlo čbe št …  

– SK Výstup z …………..  podlieha 
obmedzeniam alebo platbám pod ľa 
nariadenia/smernice/rozhodnutia č ….” 

– FI …………..  vientiin sovelletaan 
asetuksen/direktiivin ./päätöksen N:o ... 
mukaisia rajoituksia tai maksuja 

– SV Utförsel från …………..  underkastad 
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restriktioner eller avgifter i enligheit med 
förordning/direktiv/beslut nr …. 

– EN Exit from …………..  subject to restrictions 
or charges under 
Regulation/Directive/Decision No ... 

– BG Освободено от задължителен маршрут 

– CS Osvobození od stanovené trasy 

– DA fritaget for bindende transportrute 

– DE Befreiung von der verbindlichen 
Beförderungsroute 

– EE Ettenähtud marsruudist loobutud 

– EL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης 
συγκεκριµένης διαδροµής 

– ES Dispensa de itinerario obligatorio 

– FR Dispense d’itinéraire contraignant 

– IT Dispensa dall’itinerario vincolante 

– LV At Ĝauts novirz īties no noteikt ā maršruta 

– LT Leista nenustatyti maršruto 

– HU Elıírt útvonal alól mentesítve 

– MT Tneħħija ta` l-itinerarju preskitt 

– NL Geen verplichte route 

– PL Zwolniony z wi ąŜącej trasy przewozu 

– PT Dispensa de itinerário vinculativo 

– RO Dispensa de la itinerariul obligatoriu 

– SL Opustitev predpisane poti 

– SK Oslobodenie od predpísanej trasy 

– FI Vapautettu sitovan kuljetusreitin 
noudattamisesta 

– SV Befrielse från bindande färdväg 

– EN Prescribed itinerary waived. 

Elıírt útvonal alól me n-
tesítve - 99205 

– BG Одобрен изпращач 

– CS Schválený odesílatel 

– DA Godkendt afsender 

– DE Zugelassener Versender 

– EE Volitatud kaubasaatja 

– EL Εγκεκριµένος αποστολέας 

Engedélyezett feladó - 
99206 
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– ES Expedidor autorizado  

– FR Expéditeur agréé 

– IT Speditore autorizzato 

– LV Atz ītais nos ūtītājs 

– LT Įgaliotas siunt ÷jas 

– HU Engedélyezett feladó 

– MT Awtorizzat li jibg ħat 

– NL Toegelaten afzender 

– PL Upowa Ŝniony nadawca 

– PT Expedidor autorizado 

– RO Expeditor agreat 

– SL Pooblaš čeni pošiljatelj 

– SK Schválený odosielate ľ 

– FI Valtuutettu lähettäjä 

– SV Godkänd avsändare 

– EN Authorised consignor 

– BG Освободен от подпис 

– CS Podpis se nevyžaduje 

– DA Fritaget for underskrift 

– DE Freistellung von der Unterschriftsleistung 

– EE Allkirjanõudest loobutud 

– EL ∆εν απαιτείται υπογραφή 

– ES Dispensa de firma 

– FR Dispense de signature 

– IT Dispensa dalla firma 

– LV Der īgs bez paraksta 

– LT Leista nepasirašyti 

– HU Aláírás alól mentesítve 

– MT Firma mhux me ħtieāa 

– NL Van ondertekening vrijgesteld 

– PL Zwolniony ze składania podpisu 

– PT Dispensada a assinatura 

– RO Dispens ă de semn ătur ă 

– SL Opustitev podpisa 

Aláírás aló l mentesítve - 
99207 
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– SK Oslobodenie od podpisu  

– FI Vapautettu allekirjoituksesta 

– SV Befrielse från underskrift 

– EN Signature waived 

– BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 

– CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY 

– DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION 

– DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT 

– EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD 

– EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 

– ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA 

– FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE 

– IT GARANZIA GLOBALE VIETATA 

– LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS 

– LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ 
UŽDRAUSTA 

– HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS 

– MT MHUX PERMESSA GARANZIJA 
KOMPRENSIVA 

– NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN 

– PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI 
GENERALNEJ 

– PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA 

– RO GARANłIA GLOBAL Ă INTERZISĂ 

– SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE 

– SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY 

– FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY 

– SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN 

– EN COMPREHENSIVE GUARANTEE 
PROHIBITED 

ÖSSZKEZESSÉG TILOS 
- 99208 

– BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ 

– CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ 

– DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE 

– DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG 

– EE PIIRAMATU KASUTAMINE 

KORLÁTOZÁS ALÁ 
NEM ESİ HASZNÁLAT 
- 99209 
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– ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 

– ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA 

– FR UTILISATION NON LIMITEE 

– IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA 

– LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS 

– LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS 

– HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ES İ 
HASZNÁLAT 

– MT UśU MHUX RISTRETT 

– NL GEBRUIK ONBEPERKT 

– PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE 

– PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA 

– RO UTILIZARE NELIMITATA 

– SL NEOMEJENA UPORABA 

– SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE 

– FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU 

– SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING 

– EN UNRESTRICTED USE 

– BG Разли 

– CS Různí 

– DA Diverse 

– DE Verschiedene 

– EE Erinevad 

– EL ∆ιάφορα 

– ES Varios 

– FR Divers 

– IT Vari 

– LV Dažādi 

– LT Įvairūs 

– HU Többféle 

– MT Diversi 

– NL Diverse 

– PL RóŜne 

– PT Diversos 

– RO Diver şi 

Többféle - 99211 
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– SL Razno 

– SK Rôzni 

– FI Useita 

– SV Flera 

– EN Various 

– BG Насипно 

– CS Volnĕ loženo 

– DA Bulk 

– DE Lose 

– EE Pakendamata 

– EL Χύµα 

– ES A granel 

– FR Vrac 

– IT Alla rinfusa 

– LV Berams 

– LT Nesupakuota 

– HU Ömlesztett 

– MT Bil-kwantitá 

– NL Los gestort 

– PL Luzem 

– PT A granel 

– RO Vrac 

– SL Razsuto 

– SK Voľne 

– FI Irtotavaraa 

– SV Bulk 

– EN Bulk 

Ömlesztett - 99212 

– BG Изпращач 

– CS Odesílatel 

– DA Afsender 

– DE Versender 

– EE Saatja 

– EL Aποστολέας 

– ES Expedidor 

Feladó - 99213 
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– FR Expéditeur  

– IT Speditore 

– LV Nosūtītājs 

– LT Siunt ÷jas 

– HU Feladó 

– MT Min jikkonsenja 

– NL Afzender 

– PL Nadawca 

– PT Expedidor 

– RO Expeditor 

– SL Pošiljatelj 

– SK Odosielate ľ 

– FI Lähettäjä 

– SV Avsändare 

– EN Consignor 

 


